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ABSTRACT

Extensive farmers in South Africa do not generally keep records of their farming activities, and

if they do, it only entails financial record keeping for the Receiver of Revenue. Resources for

farm record keeping, especially with regard to grazing and animals, are scarce, and the systems

that do exist are elementary. Those farmers who do keep records make use of various

approaches, ranging from manual and paper-based systems and computer spreadsheets, to

specialist software for certain aspects oftheir farming activities.

The FarmRec record-keeping system was developed to provide for a wide range of livestock

farming activities. With the development of this record-keeping system, existing shortcomings

and problems were addressed, taking into consideration all aspects to be included and contained

in a record-keeping system in order to provide a purposeful, comprehensive and user-friendly

product. Various information categories are integrated in this system, thereby negating the need

for several different types of record-keeping systems.
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The main purpose of record keeping is to gather information from one's own data. The need for

specific information makes it necessary for records to be kept of certain resource data. The

relation between resources and the information obtained from them is comprehensively

discussed. This relation also indicates the flow of data and information between resources. The

FarmRec system was designed and developed around these relations. The waterfall and

evolutionary development processes were used to develop and test the system, and to make

corrections and improvements to the system.

By means of this system, records are kept of information relating to paddocks, land, grazing,

animal numbers and animal management actions, as well as of animal and plant product quality

and quantity, income and cost information, infrastructure, and financial and rainfall information

pertaining to the farming unit. The information to be provided for the different record-keeping

facets is discussed. Attention is also given to the integration of information.

The information is made available in the form of reports. The extent to which these reports are

available is determined by the degree to which the user entered the data of the different facets

into the computer. This system makes a large number of reports available to the user. The type

of report is determined by the grouping of the selected data. The user himself/herself determines

the selection criteria, which consist of the reporting period or date, subunit, groupings and sorting

order, as well as level of detail in the report.

The system was provided to users and then evaluated to gain an indication of the ease with which

the functions and reports in the system can be used. From the evaluation it can be deduced that

the FarmRec system is user friendly and easy to use. The system offers many more functions and

reports than needed or used by any individual user, but the diversity of users means that different

combinations of functions and reports are needed. The level of use by users also varies

considerably. With the exception of a few isolated reporting functions, respondents indicated

that the functions in the system are easy to use and of much value.

The FarmRec system succeeds in addressing a wide range of record-keeping facets. The users

indicated that the magnitude and integration are more than sufficient. The system resulted in an
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improvement in the keeping of grazing records - an aspect that otherwise went unrecorded.

Record keeping in respect of grazing was made possible for the user by means of simple notes

on animal movement. The total record keeping of the users furthermore improved from their

original record-keeping systems. The improvement in record keeping occurred without the users

having to spend more time on record keeping. This is regarded as a very positive reaction, as

many users indicated that the time available for record keeping is extremely limited.

Key words:

extensive animal farming, farm software, farming software, grazing record-keeping, record-

keeping software, record-keeping system
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illTTREKSEL

Ekstensiewe veeboere in Suid-Afrika hou oor die algemeen nie rekord van hul boerdery-

aktiwiteite nie. Indien wel rekord gehou word, is dit finansiële rekordhouding vir die Ontvanger

van Inkomste. Hulpmiddels vir boerdery rekordhouding, veral van beweiding en diere, bestaan

nie, en indien wel, is die stelsels gebrekkig. Die boere wat wel rekord hou, maak gebruik van

'n verskeidenheid benaderings wat wissel van hand en papier, rekenaarspreivelle tot spesialis

sagteware vir sekere aspekte van hul boerderye.

Die FarmRec-rekordhoudingstelsel is ontwikkel om te voldoen aan 'n wye reeks veeboerdery

toestande. Met die ontwikkeling van die rekordhoudingstelsel is die bestaande tekortkominge

en probleme aangespreek, met inagneming van die aspekte wat in 'n rekordhoudingstelsel

opgeneem en vervat moet word, om 'n doelgerigte, omvattende en gebruikersvriendelike produk

daar te stel. Met die stelsel is verskeie inligtingskategorieë geïntegreer wat die noodsaaklikheid

vir verskillende rekordhoudingstelsels onnodig maak.



xxxiii

Die hoofdoel van rekordhouding is om inligting uit eie data te verkry. Die behoefte na spesifieke

inligting noodsaak dat rekord gehou word van sekere hulpbrondata. Die verwantskap tussen

hulpbronne en die inligting wat daaruit verkry kan word, word breedvoerig uiteengesit. Hierdie

verwantskappe dui dan ook die vloei van data en inligting tussen hulpbronne aan. Die FarmRec-

stelsel is rondom hierdie verwantskappe ontwerp en ontwikkel. Die waterval en evolusionêre

ontwikkelingsprosesse is gebruik om die stelsel te ontwikkel, te toets, korreksies asook

verbeteringe daaraan aan te bring.

Met die stelsel word rekord gehou van kamp-, land-, beweiding-, dieregetalle- en

dierebestuursaksie-inligting, asook dierlike- en plantprodukkwaliteit-, kwantiteit- en inkomste-

en koste-inligting, infrastruktuur- en finansiële en reënvalinligting van die boerdery-eenheid. Die

inligting wat vir die verskillende rekordhoudingfasette voorsien moet word, word bespreek.

Aandag is ook gegee aan die integrasie van inligting.

Die inligting word in die vorm van verslae beskikbaar gestel. Die mate waartoe hierdie verslae

beskikbaar is, word bepaal deur die mate waartoe die gebruiker die data van die verskillende

fasette ingelees het. In die stelsel is 'n groot aantal verslae tot die beskikking van die gebruiker.

Die tipe verslag word bepaal deur die groepering van die geselekteerde data. Die gebruiker

bepaal self die seleksiekriteria, wat bestaan uit die verslagperiode of -datum, subeenheid,

groeperings- en sorteringsorde en vlak van detail in die verslag.

Die stelsel is aan gebruikers beskikbaar gestel en geëvalueer om 'n aanduiding te kry van die

gemak waarmee die funksies en verslae in die stelsel gebruik word. Uit die evaluering kan

afgelei word dat die FarmRec-stelsel gebruikersvriendelik en maklik is om te gebruik. Die stelsel

bevat baie meer funksies en verslae as wat deur 'n individuleie gebruiker benodig word of

gebruik word, maar die uiteenlopendheid van die gebruikers lei daartoe dat verskillende

kombinasies van funksies en verslae gebruik word. Die vlak van gebruik deur gebruikers verskil

aansienlik. Met die uitsondering van enkele verslagfunksies het die respondente aangedui dat

die funksies in die stelsel maklik gebruik en van baie waarde geag word.

Die FarmRec-stelsel slaag daarin om 'n breë front van rekordhoudingfasette aan te spreek. Die
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gebruikers het aangedui dat die omvang en integrasie meer as voldoende is. Die stelsel het ook

verder die weidingrekordhouding verhoog, wat andersins glad nie van rekord gehou was nie. Die

weidingrekordhouding is vir die gebruiker moontlik gemaak deur eenvoudige

diereverskuiwingsaantekeninge. Die totale rekordhouding van die gebruikers het verder verbeter

vanafhul oorspronklike rekordhoudingstelsel. Die verbetering in rekordhouding het plaasgevind

sonder dat die gebruikers meer tyd aan rekordhouding moes spandeer. Dit is 'n baie sterk

positiewe reaksie, aangesien baie gebruikers aangedui het dat tyd vir rekordhouding beperk is.

Sleutelwoorde:

boerdery-sagteware, ekstensiewe veeboerdery, rekordhoudingsagteware, rekordhoudingstelsel,

veeboerdery rekordhoudingstelsel, weiding rekordhoudingstelsel



INLEIDING

Die bestuur van enige aspek van die moderne lewe raak al hoe belangriker. Of dit die bestuur

van 'n eenman besigheid is of dié van 'n groot maatskappy, 'n klein enkel vertakte boerdery of'n

veelvertakte boerdery, die bestuur van inligting raak al hoe belangrik. Dit is waarom die

bestuursaspek van alle dissiplines bevorder word.

Legg (1994) stel dit dat:

"The art of management is to make decisions with inadequate information and

that all managers will have to admit that all too often this is the case."

Op hierdie stelling kan en moet egter verbeter word, en so maak Legg (1994) ook die volgende

stelling:

"The art of good management is to ensure that the right information is available

in the right form at the time it is needed."

Dit is ook so dat te veel besluite geneem word op grond van emosies eerder as op feite of

inligting (Svejcar et al. 1995). Data is in sommige gevalle volop en maklik bekombaar, maar in

ander gevalle is dit verspreid en moeilik bekombaar. Insommige gevalle is die beskikbare data

so oorweldigend dat dit baie tyd in beslag sal neem om te verwerk of om enige sin daaruit te

maak. Daar bestaan ook min of geen meganismes om hierdie data bymekaar in een volledige

pakket saam te bring nie (Svejcar et al. 1995). Dit is hier waar die rekenaar 'n sinvolle rol kan

vervul, naamlik om die stoor of opberging van data te vergemaklik en om die data vinniger tot

inligting te verwerk.

Die toepaslikheid van die inligting hang natuurlik ook afvan die kwaliteit en beskikbaarheid van

data. Die kwaliteit en beskikbaarheid van data hang weer afvan die kwaliteit van rekordhouding.

Sonka het dit reeds in 1983 soos volg saamgevat:
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"The ability to acquire and use information is one of the keys to successfully

managing today's farm or ranch. That information varies from measurements of

last year's yields to monitoring next fall's futures prices. As the amount of

information needed increases, the effort each manager devotes to collecting and

analyzing that information also grows. And the economic pressures currently

facing agricultural producers suggest that more, not less, information will be

required in the future."

Hierdie data en inligting moet goed georganiseerd wees om suksesvol en doeltreffend deur die

boer aangewend te word. Daar is 'n goeie verwantskap tussen die algemene boerderysukses en

die hou van 'n rekordstelsel (Brockman 1990). Malone (1986) het die volgende stelling gemaak:

"No farmer, however good his memory, can keep all the details of his business

in his mind. In fact, if he tries to do so, it is good evidence that he is not a first-

class manager. Successful farmers say that one of the secrets of good

management is to have a record-keeping system so there is no need to remember

details."

Dit moet duidelik gestel word dat die rekenaar niks doen wat nie met die hand gedoen kan word

me. Om hierdie rede kan baie boere nie hulself die voordeel voorstel wat 'n rekenaar kan inhou

me. Faktore soos innovasie, ekonomiese druk, eie satisfaksie, sagteware, groepsdruk,

organisasies en selfvertroue dra by tot die aanvaarding en gebruik van rekenaars (Howden et al.

1993). Dit is egter kommerwekkend om te sien hoe min rekenaar hulpmiddels in die landbou

beskikbaar is in vergeleke met die industriële of die sakesektore. Dit mag wees dat die

onmiddellike implikasie van rekenaar hulpmiddels nie so 'n direkte impak in die landbou uitoefen

as in die genoemde sektore nie.

Dit is verblydend om te sien dat al meer landbougerigte programmatuur die lig sien. In die

meeste gevalle is of was dit net finansiële rekordhoudingsagteware wat vir die landbou

beskikbaar was. Hoewel vraag en aanbod asook die prys van 'n rekenaar 'n rol speel, het die

beskikbaarheid en bekostigbaarheid van sagteware vir die landbou ook toegeneem (Offer 1985;
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Scudarnore 1985; Gibbon & Warren 1992). Dit kan gesien word aan die toename in rekenaars

en sagteware op byvoorbeeld skoue soos NAMPO oor die afgelope aantal jaar.

Sagteware vir stamboom inligting, finansiële rekordhouding, asook presisieboerdery sagteware

vir akkerbou is algemeen beskikbaar, internasionaal en ook in Suid-Afrika. Wanneer egter na

weiding beweeg word, verander die situasie as geheel.

In die RSA word 100.67 miljoen ha (82.30% van RSA se oppervlak) deur landbou in beslag

geneem, waarvan 83.93 miljoen ha (83.37%) as weiding en dus diereproduksie, gebruik word

(Abstract of Agricultural Statisties 2001). Dit kan met redelike sekerheid aanvaar word dat die

grootste gedeelte deur natuurlike veld en aangeplante weiding beslaan word, en slegs 'n klein

gedeelte deur hoë konsentrasies van diere, byvoorbeeld voerkrale.

Indien weiding en weidingbestuur so 'n belangrike rol speel in landbou, en dan meer spesifiek

Suid-Afrika se landbou, waarom is so min weiding sagteware beskikbaar om boere te help met

bestuur? Anders gestel: Waarom is so min weidingbestuurshulpmiddels vir die bestuurders van

so 'n belangrike hulpbron beskikbaar? Dieselfde geld vir veeproduksie, wat die belangrikste

benutter van weiding is. Die integrasie van alle rekordhouding van 'n boerdery word ook

agterweë gelaat.

In die verhandeling word kortliks ondersoek ingestel na bestuur, die rol van bestuur, die

noodsaaklikheid van rekordhouding en die implementering daarvan in die boerdery, veral ten

opsigte van weiding en veeboerdery. 'n Rekordhoudingstelsel word ook voorgestel waarmee daar

gepoog word om die probleme en tekortkominge van die huidige rekordhoudingstelsels aan te

spreek, en 'n stelsel daar te stel wat aan die rekordhoudingsbehoefte van die veeboer voldoen.

Hierdie stelsel word dan ook geëvalueer ten opsigte van die gemak van gebruik, asook die

waarde van die verskillende funksies vir die gebruiker.



4

HOOFSTUKl

LITERATUUROORSIG

1.1 INLEIDING

Hierdie Hoofstuk het ten doelom die belangrikheid van inligting vir die bestuursproses, asook

die belangrikheid van rekordhouding in die verskaffing van inligting wat as grondslag vir die

besluitneming in die bestuursproses dien, toe te lig. Aandag salook geskenk word aan die

probleme met rekordhouding aangaande veldbestuur, asook die faktore waaraan 'n

rekordhoudingstelsel moet voldoen om suksesvol inligting te kan verskaf.

Eerstens moet daar na die aard van die bestuursproses, soos toegepas in die boerdery, gekyk word

voordat veldbestuur en die rol van rekordhouding aangeraak kan word.

1.2 BOERDERYBESTUUR

Bestuur word dikwels as die faktor beskou wat een boer produksie en ekonomies gewys beter laat

vaar as 'n ander in dieselfde of vergelykbare omgewing. Dit geld vir die hele spektrum van

boerderybestuur wat finansiële bestuur, arbeidsbestuur, veldbestuur ensovoorts insluit.

Boerderybestuur kan op verskeie maniere gedefinieer word, maar dit verskil nie in wese van dié

van enige ander sake-onderneming nie, en kan as volg gedefinieer word (Van Reenen & Davel

1986):

"Bestuur behels die neem van rasionele besluite sowel as die beplanning,

organisering, uitvoer en beheer van menslike en materiële hulpbronne ter

bereiking van die ondernemingsdoelstellings" .

In die breë kan hierdie proses dus opgedeel word in beplanning, uitvoering en beheer waartydens

besluite geneem moet word. Dit impliseer dat die boerdery ook 'n doelstelling moet hê wat

nagevolg word. Tydens die proses waarmee na die doelwit beweeg word, word besluite geneem.

Die neem van 'n besluit kan in die volgende stappe verdeel word (Renborg 1971; Johnson 1978;
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Óhlrner & Nott 1979; Harsh et al. 1981; Van Reenen & DaveI1986):

1. Identifiseer en definieer die probleem of geleentheid.

2. Versamel, organiseer en ontleed relevante feite, inligting en metings.

3. Ontwikkel en spesifiseer alternatiewe optrede.

4. Maak 'n keuse van die bevredigendste oplossing.

5. Implementeer die besluit.

6. Aanvaar verantwoordelikheid vir die besluit, asook die gevolge daarvan.

7. Neem waar en evalueer die resultaat van die besluit.

Hierdie stappe sluit dan die 3 groeperings van boerderybestuur, naamlik beplanning, uitvoering

en beheer in. Beplanning is 'n voorvereiste vir die suksesvolle implementering van kontrole- of

beheerfunksies vir bestuur (Boehlje & Eidman 1984).

Besluitneming vorm dus die kern van bestuur (Barnard & Nix 1981; Kay 1986; Koch 1992; Van

Reenen & Marais 1992). Die tweede belangrikste aspek wat deel is van bestuur, is die stel van

doelwitte wat die vertrekpunt van die bestuursproses uitmaak, asook die rigting wat die besluite

aandui (Kay 1986; Van Reenen & Dave11986; Palmeretal. 1992; VanReenen& Marais 1992).

Doelwitte kan ook vir die kort-, medium- en langtermyn gestel word, en die meeste boere

benodig hulp hiermee (Óhlmer & Nott 1977). Die derde aspek is die beheer enlofkontrole van

die implementering van die besluite. Die beheerproses kan soos in Figuur 1.1 voorgestel word.

Met beheer word prestasiestandaarde gestel en waarnemings en inligting aangaande die prestasie

versamel (Lucas 1983). Hierdie waarnemings enlofresultate word dan evalueer om korrektief

aangewend te word.

In Figuur 1.2word hierdie proses meer omvattend uiteengesit. Indien veranderinge nodig is, kan

'n bestaande plan aangepas word of'n nuwe plan beraam word. Daarna volg die implementering.

Nadat implementering plaasgevind het, moet beheer of kontrole uitgeoefen word om te bepaal

of die plan aangepas, vervang of net so gelaat moet word. Met verloop van tyd word die proses

herhaal.



Stel van Prestasiestandaarde
(Doelwitte ingesluit)

BEHEER: Die eindpunt en die beginpunt
van die bestuurstaak

1

Tree korrektief op Waarneming van en inligting
oor werklike prestasie

I'

Evalueer afwykings en bepaal J

prestasiegapings

6

Figuur 1.1: Die beheerproses volgens Lucas (1983) .

..",.,., ,., , ".".
1 Implementeer !
;"""'10""""11"""'''''''0''''''''

Figuur 1.2: Die interverwantskap tussen beplanning, implementering en die beheer- of
kontrolefunksie by weidingbestuur (Gray et al. 1992; Parker et al. 1997).

......... """."".""~ """" ..""""",, .
!. Nuwe plan l""""""",

.~"""" ..."........"....., ."•••<.;••"••,.""~
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In al bogenoemde prosesse word inligting benodig wat dien as basis vir besluitneming. Van

Reenen & Davel (1986) gaan verder deur die stelling te maak dat:

"om 'n onderneming doeltreffend te bestuur, is om sy toekoms te bestuur en dit

beteken op sy beurt die bestuur van inligting".

Hierdie inligtingstelsel word ook die Bestuursinligtingstelsel genoem (Harsh et al. 1981; Van

Reenen & Dave11986) en bestaan uit al die data ofinligting van verskeie bronne. Die omgewing

en bronne van inligting in so 'n bestuursinligtingstelsel wissel van tipe boerdery tot lokaliteit en

bronne van inligting. Die besluitnemingsinligtingstelsel kan op verskeie maniere gedefinieer

word, maar die einddoel van die stelsel is om die besluitnemer van inligting te voorsien om

besluite te neem. Daar is dus geen nut vir die bestuurder om data te hanteer indien die data nie

getransformeer kan word na inligting wat hom ofhaar kan help om besluite te neem nie (Harsh et

al.1981).

Aangesien die Bestuursprosesse en die inligtingstelsel in 'n nou verwantskap met mekaar staan,

bestaan so 'n stelsel uit die volgende tipes inligting (Conner & Vincent 1970):

1. Beskrywend

Bevat fisiese en biologiese inligting soos byvoorbeeld produksierekords, grondontledings,

voerontledings, rnasjinerie-onderhoudsrekords en plaasoppervlaktes.

2. Diagnosties

Dit is beheer-tipe inligting en sluit in boerdery-inligting gemeet teen norme of standaarde.

Die tipe norme moet voldoende, betroubaar en toepasbaar wees vir die spesifieke

toestande.

3. Voorspellend

Voorspellende inligting word deur boere benodig om risiko te verlaag en onsekerheid ten

opsigte van tegnologie, pryse, klimaat, instellings en menslike verhoudings te verminder.

Hierdie tipe inligting is nodig om diereproduksie, gewasproduksie, krediet-, arbeid- en
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implementbeplannings te doen.

4. Voorskrywend

Dit is inligting van wat gedoen moet word.

1.2.1 BRONNE VAN DATA

Die bronne van data kan van nie-gekommunikeerde of gekommunikeerde bronne afkomstig wees

(Mawby & Hower 1961). Nie-gekommunikeerde inligting sluit in eie ondervinding, eie

waarnemings, eie beredenerings vanaf inligting wat waar is, leer en probeer ("trial and error"),

eie eksperimentering en eie geskrewe rekords. Gekommunikeerde inligting is alle inligting wat

van een persoon na die volgende persoon oorgedra word. Databronne kan ook verdeel word op

grond van die oorsprong, naamlik: plaas (interne) of nie-plaas (eksterne) ("Off-farm") inligting

(Harsh et al. 1981; Van Reenen & DaveI1986).

Inligting kom dus vanaf twee hoofbronne, naamlik:

1. Ekstern, en

2. Intern

Ekstern sluit alle bronne in wat dus nie huloorsprong op die plaas het nie en bestaan hoofsaaklik

uit landboutydskrifte, owerheids- en privaat instellings.

Die belangrikste inligtingsbron is die interne inligting of eie rekords (Harsh et al. 1981; Van

Reenen & Davel 1986). Rekord moet dus gehou word van sekere inligting op die plaas. Die

rekords wat gehou word, moet egter voldoen aan die volgende (Barnard & Nix 1981; Van Zyl

et al. 1999):

1.

2.

Die rekords moet 'n definitiewe doel dien.

Dit moet maklik wees om te hou.

3. Dit moet op datum wees.

4. Dit moet bruikbaar wees.

5. Dit moet reg versamel wees.

6. Die inligting moet tydig beskikbaar wees.
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Interne of plaas historiese data beslaan die grootste gedeelte van die beskrywende inligting, soos

reeds bespreek is. Hierdie inligting sluit historiese finansiële, hulpbronne, produksie en tegniese

inligting in (Harsh et al. 1981).

Finansiële inligting sluit in: netto waarde, inkomstes, koste vloeistate, belastingrekords,

depresiasie skedules en vertakkingrekenings.

Hulpbroninligting sluit in: grondanalises, masjinerie-onderhoud rekords, arbeidsrekords,

plaaskaarte wat verskillende gronde, kampgroottes, -vorms, asook gewasproduksiepatrone

aandui, produksierekords van diere (vleis, vesel, ens.) en gewasse. Produksierekords speel 'n baie

belangrike rol in taktiese besluitneming.

Rekordhouding moet die volgende kan voorsien (Faver & Dodd 1991):

1. Tydelike inligting.

2. Relevante inligting.

3. Maklik verstaanbare inligting.

1.2.2 BESTUURSBENADERINGS

Verskeie benaderings tot bestuur word aangetref. Die verskille word hoofsaaklik bepaal deur die

vakdissipline waaruit die bestuurstaak benader word. Die volgende bestuursbenaderings kan

onderskei word (Harsh et al. 1981):

1. Bestuursproses

2. Empiries

3. Menslike gedrag

4. Sosiale sisteem

5. Besluitnemingsgedrag

6. Wiskundig

7. Stelsels
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1.2.2.1 Bestuursproses

Hierdie benadering stel dat bestuur 'n universele proses is hoewel die omgewing van bestuur,

asook die vlak van bestuur, grootliks verskil. Hierdie benadering leen by die ander genoemde

benaderings.

1.2.2.2 Empiries

Dit is die oudste benadering. Hier word plaasopnames en -rekords gebruik en van gevallestudies

gebruik gemaak om 'n bestuursaksie te regverdig. Hoewel die benadering waardevol is, bied dit

nie antwoorde vir toekomstige gevalle wat nog nie voorheen ervaar is nie.

1.2.2.3 Menslike gedrag

Hier word na die menslike gedrag gekyk. Hoewel dit moontlike oplossings vir sekere tipes

bestuursprosesse kan bied, kan menslike gedrag nie altyd gelyk gestel word aan die kompleksiteit

van boerderybestuur nie.

1.2.2.4 Sosiologiese sisteem

Hierdie benadering leen sterk op die menslike gedragsisteem, maar sluit ook die sosiologie in.

Hierdie sisteem werk by groot geïntegreerde en multivertakte boerderye waar verskillende kulture

ter sprake is.

1.2.2.5 Besluitnemingsgedragteorie

Hierdie skool konsentreer op rasionele besluitneming op grond van landbouproduksie-ekonomie

en gebruikersvoorkeure. Hierdie is ook 'n nuttige benadering, maar besluitneming is nie net

ekonomies van aard nie.

1.2.2.6 Wiskundige skool

Hierdie skool maak gebruik van wiskundige modelle soos lineêre program-bestuursbesluite om

optimum boerderyplanne vir spesifieke situasies te skep.

1.2.2.7 Stelselbenadering

Hierdie is die nuutste benadering. Bestuur word hanteer as 'n stelsel waar veranderlikes,
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konstantes en parameters ineen gevleg is. Die bestuur moet 'n wetenskaplike en kreatiewe

ontwerper van werkbare boerderystelsels wees.

1.3 ROL VAN INLIGTING IN BESLUITNEMING

Die boer as produksiebestuurder en probleemoplosser het inligting nodig. Die bestuurder het 'n

wye verskeidenheid inligting nodig om besluite te neem. Dus is goeie betroubare inligting baie

waardevol, maar ook baie keer baie duur om te bekom. Die waarde van inligting word deur

Davis (1974) as volg saamgevat:

"In general, the value of information is the value of the change in decision

behaviour caused by the information less the cost of the information. In other

words, given a set of possible decisions, a decision maker will select one on the

basis of the information at hand. Ifnew information causes a different decision

to be made, the value of the new information is the difference in value between

the outcome of the old decision and that of the new decision, less the cost of

obtaining the information."

Daar is altyd 'n koste aan inligting verbonde. Die koste kan op 'n verskeidenheid van maniere

gemeet word. Daar is ten eerste koste aan die verkryging, analise, stoor en onttrekking van

inligting. Hoe groter die hoeveelheid inligting, hoe hoër die koste. Verder is daar die koste

verbonde aan tyd wat benodig word om data in te samel, te verwerk en 'n besluit te neem. Inbaie

gevalle is tyd die beperkende faktor (Harsh et al. 1981). Laastens is daar 'n koste verbonde aan

verkeerde of onvolledige inligting wat kan lei tot 'n verkeerde besluit.

Samevattend kan gesê word dat rekordhouding 'n integrale deel van evaluasie vorm en 'n baie

belangrike rol vervul tydens die beplanning, asook in die uitvoering van die beplanning.

Rekordhouding is dus die bron van inligting wat in alle stappe van die bestuursproses gebruik

word.



1.4 DATA vs INLIGTING

Inligting word vanaf data verkry. 'n Boer mag oor data beskik, maar oor slegs beperkte inligting.

Data is die rou produk en inligting die finale produk, en dit kan soos in Figuur 1.3 uitgebeeld

word (Harsh et al. 1981):

I) Tabelle
2) Grafieke
3) Kaarte
4) Verslae
5) Waarskuwings
6) Aanbevelings
7) Herinnerings

....
I---------: ..~ Prosessering InligtingData

I) Syfers
2) Hoeveelhede
3) Aksies
4) Gegewens

Figuur 1.3: 'n Grafiese voorstelling wat die verskil tussen data en inligting aandui
(aangepas vanafHarsh et al. 1981).

Die verwantskap tussen data, inligting en die waarde daarvan word deur McDonough (1963) soos

volg saamgevat:

"Information is data that have been evaluated in the context of a specific problem

situation. The true value ofinformation is related to discussions that the manager

has to make".

Dit impliseer dat data en inligting uniek aan 'n plaas is. Dit bevestig weereens die belangrikheid

van eie data en inligting van die boer se eie omstandighede.

12



13

1.5 VELDBESTUUR

'n Breë uiteensetting van bestuur en die bestuursproses is reeds gegee. Veldbestuur impliseer dat

dit 'n bestuursproses is en vergelyk kan word met enige ander bestuursproses. Veldbestuur

behels dus die stel van doelwitte en die neem van daaglikse besluite aangaande veld en

veldbenutting.

1.5.1 BELANGRIKHEID VAN VELD

Die Republiekvan Suid-Afrika(RSA) beslaannagenoeg 122.32 miljoenhektaar, waarvan 100.67

miljoen hektaar (82.30%) deur boerdery beslaan word (Abstract of Agricultural Statisties 2001).

Van hierdie 100.67 miljoen hektaar word 83.37% as weiding gebruik.

grond (13.68%)

Veld (68.61

urreservate (9.64%)
:::::::::::r--l30s,bou (1.17%)

Figuur 1.4: Proporsionele grondgebruik in die Republiek van Suid-Afrika (Abstract
of Agricultural Statistics 2001).

In Figuur 1.4 word die totale verdeling van grond in die RSA diagrammaties voorgestel. Dit

maak dus nie saak hoe daarna gekyk word nie, die grootste persentasie van Suid-Afrika se

landbougrond word vir beweiding aangewend. Dit kan dus aanvaar word dat landbou in die RSA

grootliks op diereproduksie met weiding (natuurlike en aangeplante weiding) as voerbron,

geskoei is. Diereproduksie, wat alle vee, voëls (volstruise), pluimvee en wild, asook hul

produkte insluit, maak dan ook die grootste bydrae (±44%) tot landbouproduksie (Abstract of

Agricultural Statistics 2001) (Figuur 1.5).
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Figuur 1.5: Bruto waarde van landbouproduksie vir die drie belangrikste vertakkings
in die Republiek van Suid-Afrika. Diereproduksie sluit alle vee, pluimvee,
volstruise, wild en hul produkte in (Abstract of Agricultural Statisties
2001).

Die oppervlakte wat aan akkerbou toegedeel is, kan verwag word om te verklein soos wat die

koste-knyptang toeneem. Hierdie areas word dan gewoonlik omgeskakel na aangeplante weiding

wat 'n bydrae tot diereproduksie maak. Klimaat beperkings verhoed ook dat akkerbou

noemenswaardig sal uitbrei.

1.5.2 VELDAGTERUITGANG

Dit word ook algemeen aanvaar dat veld die goedkoopste bron van veevoer in die RSA is. In die

meer ariede dele is dit dikwels die enigste voerbron. Indien veld sou agteruitgaan, beteken dit

dat die produsent laer verdienstes realiseer (Fourie et al. 1985; Danckwerts & Tainton 1996;

Snyman 1998; Van der Westhuizen et al. 2001), aangesien diereproduksie verband hou met

veldtoestand (Danckwerts & Tainton 1996). Dit is dus absoluut noodsaaklik dat veld se

produksie (kwaliteit en kwantiteit) behou en verbeter moet word. Dit is die enigste en

goedkoopste metode om volgehoue diereproduksie te verseker sonder die nodigheid vir duur
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veevoer. Die weidingekosisteem is egter in baie gevalle kunsmatig, aangesien diere voer en

byvoedings op die veld ontvang (Snyman 1999).

Weivelddegradasie en verwoestyning lS die belangrikste bedreigings vir volhoubare

weidingsproduksie in die ariede en semi-ariede gebiede (Friedel et al. 1990; Schlesinger et al.

1990; Friedel 1991; Dean & Macdonals 1994; Wiegand et al. 1998). Sedert 1934 is groot

pogings aangewend om veldagteruitgang te stuit (Tainton 1988). Tidmarsh (1966) het die

volgende gevolgtrekking gemaak en geskryf :

"Sedert die eerste grootskaalse ondersoek na droogtes (Droogtekommissie, 1923)

en met die toepassing van veldherstelmaatreëls soos die Veldpaarskema en

Veeverminderingskema was daar tot dusver nog geen stuiting of afname in

veldagteruitgang nie".

Sedertdien was daar verdere skemas soos die Grondomskakelingskema en 'n Nasionale

Weidingstrategie (1985) wat geloods is om volhoubare hulpbronbenutting aan te moedig

(Snyman 1999b). Acocks (1988) het ook voorspel dat groot gedeeltes van die grasveld deur

karoo-agtige plante ingedring sal word indien wetenskaplike veldbestuur nie toegepas word nie.

Voortdurende veldagteruitgang en die soeke na suksesvolle oplossings het reeds vele komitees,

voorligters en navorsers se tyd in beslag geneem. Verskeie verslae het al die lig gesien. Die

grootste oorsaak van veldagteruitgang kan moontlik daaraan toegeskryfword dat reedsbestaande

kennis aangaande veldbestuur nie toegepas word nie, hoewel talle voorbeelde van suksesvolle

toepassing van aanbevole veldbestuurspraktyke bestaan (Tidmarsh 1966), en die basiese

beginsels van veldbestuur reeds 'n geruime tyd bekend is.

Dit blyk dat die nie-toepassing van wetenskaplike veldbestuur en oorbeweiding algemeen

aanvaar kan word as die belangrikste oorsake van velddegradasie (Fourie & Fouché 1985; Fourie

et al. 1985; Dankwarts & Tainton 1996).
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1.5.3 ROL EN INVLOED V AN VELDBESTUUR OP VELDTOESTAND

Trollope et al. (1990) definieer veldtoestand as die toestand van die plantegroei in terme van

funksionele eienskappe soos byvoorbeeld die langtermyn voerproduksie en weerstand teen erosie.

produksievermoë, gesondheid en stabiliteit van veld is 'n weerspieëling van die huidige

veldtoestand in verhouding met die maksimum potensiaal van die omgewing en word deur

veldbestuur beïnvloed. Aangesien plantegroei dinamies is, kan die veldtoestand verbeter of

verswak. Hierdie verandering kan deur herhaalde veldtoestandbepalings oor tyd gemoniteer

word. Hierdie tendense behoort as indikator vir veldbestuursbeplanning, wat volhoubare

diereproduksie ten doel het, te dien (Van der Westhuizen 2003).

Navorsers beskou veldtoestand as die belangrikste inset in enige veldbestuurstelsel (Tainton

1988; Smith 1989; Snyman 1997b; Van der Westhuizen et al. 1999), maar die akkuraatheid en

geldigheid van die moniteringstegnieke en die bepaling van neiging word nog ernstig

bevraagteken (Friedel 1991; Martens et al. 1996; Jordaan et al. 1997; Van der Westhuizen et al.

1999, Van der Westhuizen 2003). Verskeie tegnieke om veldtoestand en neiging te bepaal is

reeds ontwikkel en kan hoofsaaklik in twee kategorieë (Hardy et al. 1999), naamlik agronomiese

(Humphrey 1945; 1946; 1949; 1962; Edwards & Coetsee 1971; Barnes et al. 1984) en ekologiese

tegnieke (Dyksterhuis 1949; Foran 1976; Foran et al. 1978; Tainton et al. 1978; Tainton et al.

1980; Tainton 1981; Vorster 1982; Fourie & Du Toit 1983; Teague & Danckwerts 1984) verdeel

word. Die belangrikste rede waarom die bestaande weiveld-evalueringstegnieke nie wyer

toegepassing onder boere geniet nie, is omdat dit te tydrowend, ingewikkeld en nie

gebruikersvriendelik is nie (Van der Westhuizen 2003).

De Klerk (1986) het in In landswye opname onder boere gevind dat die veldtoestand oor die

algemeen redelik tot goed was (Figuur 1.6). Hy stel egter ook dat die boere en opnemers van die

data die veld beter geïnterpreteer het as die weidingkundiges van die spesifieke gebiede. Die

persentasie goeie en baie goeie veld word deur kundiges as tussen 10 en 25% gereken (De Klerk

1986). In Tabel 1.1 word die veldtoestand-data in 'n paar verskillende gebiede aangedui. Die

data bevestig die feit dat die veld in Suid-Afrika nie in Ingoeie toestand is nie. Veldtoestand kan

dus verbeter word deur verbeterde veldbestuurspraktyke, wat op sy beurt deur goeie inligting

vanaf rekordhouding ondersteun word.
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Figuur 1.6: Die toestand waarin veld verkeer, soos bepaal deur De Klerk (1986) in 'n
landswye opname onder boere (n = 1 178).

Tabel Ll: Veldtoestandaanslagte vir 'n paar verskillende gebiede in Suid-Afrika.

Persentasie van area

Gebied Baie Swak Redelik Goed Verwysing
swak

Karoo 1.6 51 47 0.4 Roux (1990)

Ooskaap 19 77 4 Palmer et al. (1997)

Mpumalanga 13 53 34 Rethman & Kotze (1986)

Suid-Afrika 60 30 10 Meyer & Van der Merwe (1987)

Veldbestuur word op verskeie maniere in die literatuur gedefinieer en wissel van 'n beklemtoning

van die plantsamestelling met of sonder 'n komponent wat diereproduksie aanspreek, tot by

definisies wat die behoeftes of doelwitte van die mens aanspreek (Stoddart & Smith 1943;

Roberts 1967; Mosterd el al. 1971; Danckwerts et al. 1993).

Veldbestuur is in wese toegepaste plantekologie, waarin gepoog word om die kwantiteit en

kwaliteit van plantproduksie oor die kort- en langtermyn te optimaliseer (Danckwerts &
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Tainton 1996; Snyman 1997a; 1999a). Die korttermyn produktiwiteit en kwaliteit word sterk

beïnvloed deur klimaatsvariasie, veelading, bestuurstelsels en die tipe dier wat gebruik word.

Hierteenoor behels die langtermyn optimalisering van plant- en diereproduksie die voorkoming

van hulpbrondegradasie (Danckwerts & Tainton 1996; Snyman 1997a; 1999a).

In natter streke is plantegroeiverandering en -produksie redelik voorspelbaar, terwyl

oorbeweiding tot stadige plant- en gronddegradasie aanleiding gee. In droër gebiede word die

verskynsel aangetref dat klein variasies in die omgewingsveranderlikes 'n groot invloed op die

plantsamestelling en gevolglik die volhoubare produktiwiteit van die weidingekosisteem het, wat

ook met droogterisiko gepaard gaan (Snyman & Fouché 1991; 1993; Danckwerts & Tainton

1996; Snyman 1997a; 1999a).

1.5.4 KENNIS OOR VELDBENUTTING

In 'n landswye opname deur voorligters en tegnici onder 1 179 boere, het De Klerk (1986) gevind

dat boere oor redelike tot baie goeie kennis van veldbenutting beskik (88%) (Figuur 1.7). Die

meeste (68.7 %) van hierdie boere is ook van mening dat hul goeie tot baie goeie veldbenutting

toepas (Figuur 1.8). Slegs 'n klein persentasie (6.6%) is van mening dat hul doeltreffendheid

swak is. Volgens De Klerk (1986) kom hierdie hoë kennispeil nie tot uiting in die praktiese

toepassing nie. Die hoë doeltreffendheid van die veldbenuttingaanslag dui daarop dat baie van

die boere 'n wanpersepsie het oor hul eie doeltreffendheid van veldbenutting, wat op sy beurt 'n

weerspieëling van onvoldoende kennis is. Hierdie wanpersepsie en swak kennis van die

veeboere moet as 'n negatiewe faktor gesien word wat aanleiding gee tot die toestand van swak

veldbenuttingspraktyke, wat op sy beurt swak veldbestuur in die hand werk (De Klerk 1986).
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Figuur 1.7: Die vlak van boere se kennis aangaande veldbenutting, soos bepaal deur
De Klerk (1986) in 'n landswye opname onder boere (n = 1 179).
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Figuur 1.8: Die perseptuele doeltreffendheid waarvolgens boere hul veld benut, soos
bepaal deur De Klerk (1986) in 'n landswye opname onder boere (n =
1 179).

'n Positiewe uitkoms van hierdie ondersoek is dat die meeste boere (69%) 'n sterk positiewe of

belangstellende gesindheid teenoor veld en veldbenutting het (Figuur 1.9). Hierdie eienskap kan

tot voordeel gebruik word in die gedragsveranderingsproses soos wat later in Afdeling 1.10
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bespreek sal word.
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Figuur 1.9: Die gesindheid van boere teenoor veldbestuur, soos bepaal deur De Klerk
(1986) in 'n landswye opname onder boere (n = 1 178).

1.5.5 DIE VELDBESTUURSPROSES

Die doel van veldbestuur is om veld te benut op 'n volhoubare manier. Stuart & Hill (1989) het

die veldbestuursproses in die praktyk, skematies voorgestel (Figuur 1.10). Die proses begin by

die opstel van 'n volledige inventaris van hulpbronne en die stel van doelwitte ten opsigte van

veldbewaring en -benutting, asook die diereproduksie wat verlang word. Dit word opgevolg deur

veldopnames om die weidingkapasiteit te bepaal en ter implementering van die bestuursplan.

Monitering en rekordhouding van die proses vorm 'n sentrale deel van die bestuursbenadering

en is onlosmaaklik deel van die veldbestuursproses. Bestuursbesluite is gegrond op die doelwitte

wat behaal wil word, gerugsteun deur rekordhouding om probleme, geleenthede en die bepaling

van vordering uit te wys.
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Figuur 1.10: Die veldbestuursproses volgens Stuart-Hill (1989) met aangepasings vanaf
Stuth et al. (1993).
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Aanpassingsbestuur ("Adaptive Management") word gesien as die enigste manier om veld te

bestuur en korreksies aan te bring soos wat probleme of foute geïdentifiseer word, of soos wat

ondervinding en kennis toeneem onder die spesifieke veranderende omstandighede (Holling

1978; Walker & Hilborn 1978; Stuart-Hill 1989; Danckwerts et al. 1993).

Dit moet egter in perspektief gestel word dat veldbestuur nie net as 'n slaafse navolg van 'n

"stelsel" beskou moet word nie. Die veldbestuur "stelsel" soos dit algemeen onder boere bekend

staan, is in realiteit net 'n geskeduleerde plan waarvolgens kampe op 'n geordende en deurdagte

wyse benut en gerus word ten einde die doelstellings en doelwitte van veldbestuur en

diereproduksie te bereik. 'n Veldbestuurstelsel is dus 'n onderafdeling van veldbestuur in die

algemeen.

Veldbestuur is dus 'n baie omvattende begrip wat gekompliseerde prosesse van besluitneming

behels ten einde die doelwit van veldbestuur en diereproduksie soos deur die boer bepaal, te

bereik. Soos reeds in die algemene bestuursproses duidelik uiteengesit is, is inligting absoluut

noodsaaklik om betroubare besluite te kan neem. Weereens is veldbestuur hier geen uitsondering

me.

1.6 VELDBESTUUR EN REKORDHOUDING

Rekordhouding moet gesien word as die eerste stap in die rigting van groter doeltreffendheid

(Visser 1966). Die hou van weidingrekords dien as 'n goeie hulpmiddelom die veeboer in staat

te stelom die veld op sy plaas te verbeter (De Klerk 1986). Dit kan verder aangevoer word dat

die beskikbaarheid van veldbestuursinligting 'n groter noodsaaklikheid is, aangesien elke plaas

uniek is in terme van hulpbronne wat op die spesifieke plaas beskikbaar is. Die effektiefste

veldbestuur kan net toegepas word indien inligting van die spesifieke plaas beskikbaar is.

Rekordhouding is dus die basis van alle bestuur, asook van veldbestuur. Stuart-Hill (1989) vat

dit saam deur te skryf:

"The key to successful adaptive veld management is adequate record keeping."



Brockman (1990) het 'n betekenisvolle verband tussen weidingrekordhouding en veldbenurting

uitgewys. Brockman (1990) dui ook aan dat hoe beter die rekordhouding van 'n boer, hoe beter

bestuur hy/sy die plaas, en dit geld ook vir die algemene bestuur op die plaas.

Ander gebruike van veldbestuursinligting is byvoorbeeld om te bepaal waar veeverliese

voorkom, veldbestuur indien gifplante voorkom (Taylor & Ralphs 1992), die identifisering van

kritieke periodes binne jare, asook kritieke jare (Walker 1988) en om indekse te bereken om met

veldbestuur behulpsaam te wees (Scamecchia 1994).

Dit moet egter duidelik gestel word dat aangepaste veldbestuur berus op gebalanseerde

rekordhouding: gebalanseer in die opsig dat gelyke klem val op veldmonitering, asook

reënvalrekords, weidae en diereproduksie (Stuart-Hill 1989).
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Net soos rekordhouding die belangrikste bron van interne inligting vir enige bestuursproses is,

moet veldbestuur ook op rekordhouding-inligting aangewese wees. De Klerk (1986) het bevind

dat 83% van respondente in 'n nasionale opname swak tot geen veldbestuursrekords hou nie. Die

oorblywende 17% het redelik tot goeie rekords gehou (Figuur 1.11).
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Figuur 1.11: Die vlak van weidingrekordhouding van boere, soos bepaal deur De
Klerk (1986) in 'n landswye opname onder boere (n = 1 178).



24

Daar was welook verskille tussen streke ten opsigte van die hou van weidingrekords. Hierdie

verskille word in Tabel 1.2 uiteengesit. Uit hierdie data blyk dit dat in die meeste gebiede,

behalwe in die Karoo, boere nie rekord hou van beweiding nie. De Klerk (1986) reken dat die

hou van swak en redelike rekords geen waarde inhou nie.

Tabel1.2: Die weidingrekordhouding deur boere in die verskillende landboustreke (De
Klerk 1986).

Boere per weirekordkategorie (%)

Streke Aantal Geen Swak Redelik Goed
respondente

Hoëveld 256 83.3 7.4 6.6 2.7

Karoo 160 35.6 18.8 35 10.6

Natal 123 73.2 14.6 7.3 4.9

Ooskaap 38 63.2 5.3 28.9 2.6

Vrystaat 312 66.3 17 11.6 5.1

Transvaal 207 85.5 6.8 5.3 2.4

Winterreën 82 81.7 4.9 8.7 3.7

De Klerk (1986) het verder 'n betekenisvolle verwantskap (p < 0.01) tussen finansiële sukses en

die hou van weidingsrekords gevind. Finansieel suksesvolle boere het oor die algemeen beter

weidingrekords as die finansieel minder suksesvolle boere gehou. Vandie boere wat goeie

weidingrekords gehou het, was 65.6% finansieel suksesvol, terwyl slegs 3.6% van die finansieel

onsuksesvolle boere rekord gehou het. Brockman (1990) het ook gevind dat daar 'n goeie

verwantskap tussen rekordhouding en netto boerdery inkomste (NBI), algemene bestuur,

bemarkings-, kontantvloei-, siekte-, voedings-, weiding-, telings- en finansiële rekords bestaan.

Beter rekordhouding het dan ook tot beter praktyktoepassing gelei.

As in gedagte gehou word dat inligting die basis van besluitneming is, kan die swak staat van

rekordhouding die oorsaak of 'n belangrike bydraende faktor wees tot swak veldbestuur en

veldagteruitgang. Die toestand van veld kan dus aansienlik verbeter word deur verbeterde
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besluitneming, gerugsteun deur goeie rekordhouding (De Klerk 1986).

1.7 REDES VIR SWAK REKORDHOUDING

Hoewel die opname van De Klerk (1986) getoon het dat boere oor redelik tot goeie kennis van

veld beskik (Figuur 1.7), asook 'n baie positiewe gesindheid teenoor veld en veldbestuur

openbaar (Figuur 1.9), is die vlak van veldbestuur rekordhouding baie laag (Figuur 1.11).

DUvel & Brockman (1992) het aangetoon dat hoe swakker die rekordhouding, hoe groter is die

verwagting wat die boer van rekordhouding koester. Die boer verwag dat iets besonders sal

gebeur indien rekords gehou word. Namate die boer se rekordhouding verbeter, word die waarde

en werking van rekordhouding beter begryp, wat dan ook bydra tot verhoogde

boerderydoeltreffendheid. Die "iets besonders" pas dan beter aan by die werklike waarde van

rekordhouding, die illusie van rekordhouding verdwyn en die toepassingswaarde daarvan

verbeter (Brockman et al. 1991).

Verskeie oorsake, soos hierna genoem, word aangevoer vir swak rekordhouding, sommige meer

geldig as ander:

1.7.1 DATA EN INLIGTINGSTEKORT

Gesien uit die oogpunt dat inligting noodsaaklik is vir besluitneming en die feit dat leerkragte

verkondig dat rekord gehou moet word van beweiding, is dit verbasend om te sien hoe min

literatuur beskikbaar is oor rekordhouding vir beweiding. Vergelyk dit verder met die

hoeveelheid inligting beskikbaar vir finansiële rekordhouding, word besef dat daar geen konkrete

leiding, inligting of opleiding vir die boer beskikbaar is aangaande rekordhouding nie. Dit sluit

in waaroor of waarvan om rekord te hou en wat om met die inligting te maak (Burnside &

Chamala 1994). Die vraag kan gevra word hoe navorsers en voorligters kan verwag dat die boer

rekord moet hou van veldbestuur. Verder word verwag dat die boer vanself moet weet waarvan

om rekord te hou en hoe om daardie inligting aan te wend.
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1.7.2 KENNIS OOR DIE AANWENDING VAN REKORDS

Die traagheid van boere om rekord te hou kan verband hou met die feit dat boere nie weet

waarvan om rekord te hou of wat om met die inligting te maak nie (Favier & Dodd 1991;

Burnside & Chamala 1994). Die traagheid word vererger deurdat veldbestuur 'n komplekse

proses is, asook die feit dat ontledingstegnieke ontbrekend is. Moniteringstegnieke vir

veldtoestand is soms nie beskikbaar nie, of is nie akkuraat nie (Van der Westhuizen 1994). Hoe

kan daar dus rekord gehou word te midde van al die onsekerhede? Die boer moet ook gelei kan

word ten opsigte van ontledingstegnieke. Brockman et al. (1991) het aangetoon dat, indien die

verskillende tipes rekordhouding deur respondente in ekonomiese belangrikheid rangskik word,

weidingrekords 'n lae prioriteit geniet en finansiële rekords die hoogste op die prioriteitslys is

(Tabel 1.3).

Tabel1.3: Die persepsie van respondente van die ekonomiese waarde van rekords,
Keetmanshoop, Namibië, 1988 (rekenkundige gemiddelde, maksimum 10
punte, n = 70) (Brockman et al. 1991)

Tipe rekord Rekenkundige gemiddelde

Siekte 3.6

Voeding 5.1

Weiding 6

Bemarking 6.3

Algemene bestuur 6.9

Teling 6.9

Finansieel 7.1

1.7.3 BESKIKBARE METODES EN TEGNIEKE

Stuth et al. (1991) maak die volgende stelling oor veld- en dieremetingstegnieke:

"Many decisions concerning stocking levels and supplemental feeding require a

practical monitoring system. Most methodologies for vegetation and animal

measurements to date are designed for research and are impractical for the

ranching environment."
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Metodes wat gegrond is op plantsamestellings is die belangrikste manier om veldtoestand te

bepaal. Dit is dus noodsaaklik dat veldtoestand in die praktyk gemonitor kan word en sodoende

tot veldbestuur kan bydra (McKell & Goodin 1973; Stuart-Hill 1989).

Weinige boere bepaal egter veldtoestand in die praktyk. Dit kan toegeskryf word aan 'n gebrek

aan eenvoudige tegnieke en dat die meeste tegnieke te moeilik of ingewikkeld is vir die boer

(Van der Westhuizen 2003). Die navorsers moet dus toesien dat tegnieke vereenvoudig en

verprakties word sodat boere dit kan gebruik.

1.7.4 ONDOELTREFFENDHEID VAN GESKREWE REKORDS

Die grootste nadeel van papiergebaseerde rekordhouding is die ondoeltreffendheid van data-

analise en inligtingherwinning. Die hou van handgeskrewe rekords kan ook tydrowend wees

(Sonka 1983). Hierdie nadele kan die hele rekordhoudingsaksie benadeel en tot niet laat gaan

(Favier & Dodd 1991). Met die hou van veldbenuttingsrekords word 'n groot hoeveelheid data

gegenereer en verwerk. Dit plaas 'n groot las op die boer. Met byvoorbeeld die berekening van

weidae moet die aantal dae wat elke groep diere in die kamp was, vermenigvuldig word met die

GVE van elke groep en opgetel word om die belading van daardie spesifieke kamp te verkry.

Dit moet dan vir elke kamp gedoen word. Dit mag moontlik nie ingewikkelde berekenings

behels nie, maar die omvang is van so 'n aard dat die boer dit nie uitvoer nie. Voorstelling van

hierdie inligting in 'n maklik verstaanbare formaat soos byvoorbeeld 'n grafiek, neem ook

heelwat tyd in beslag. Dit kom daarop neer dat geskrewe rekordhouding omslagtig en stadig is

wanneer na die verwerking en interpretasie daarvan gekyk word. Daar is dus 'n groot behoefte

na geskikte tegnologie vir veldbestuur rekordhouding.

1.7.5 INTEGRASIE

In die praktyk bestaan 'n groot behoefte vir die integrasie van data en inligting. Verskeie

rekordhoudingstelsels bestaan, maar die data van die stelsels word afsonderlik gestoor en hanteer.

Dit gee aanleiding tot duplikasie van data en inligting. In sommige gevalle mag inligting in die

een stelseloorgedra word ("export" en "import") na 'n volgende, wat addisionele werk en tyd tot
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gevolg het. Danckwerts et al. (1993) kom tot die gevolgtrekking dat weidingadviseurs 'n groot

uitdaging het om boere te oorreed om veldbestuursrekords te hou en te gebruik. Dit is egter met

die voorbehoud dat die nodige instrumente ontwikkel sal word wat die taak vir die boer sal

vergemaklik en tot ware praktiese uitvoerbaarheid sal lei.

1.7.6 LAE PRIORITEIT VAN REKORDHOUDING

Die prioriteitsvolgorde van verskillende rekordshoudingskategorieë, soos deur Brockman (1990)

bepaal, word in Figuur 1.12 gegee. Hieruit blyk dat veldrekordhouding 'n baie lae prioriteit onder

boere geniet in vergelyking met ander kategorieë van rekordhouding. Hierdie lae prioriteit word

veroorsaak deur die gereelde voorkoms van droogtes, aldus die boere. Sodanige boere beskou

rekordhouding as 'n mors van tyd. Brockman (1990) het ook gevind dat beter rekordhouding tot

beter praktyktoepassing gelei het.
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Figuur 1.12: Prioriteitsvolgorde van die verskillende rekordhoudingskategorieë. 'n
Hoër aanslag dui op 'n hoër prioriteit (Brockman 1990).
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1.7.7 LANGTERMYN

Die hou van beweidingrekords bied nie oplossings of antwoorde op die korttermyn nie. Dit mag

enkele jare duur voordat die veldtoestand noemenswaardig verander het en met die

moniteringstegniek waargeneem is. Dit kan daartoe lei dat die boer die gevoel kry dat dit

onnodig is om rekord te hou.

1.7.8 KOSTE IMPAK

Die koste van 'n rekenaar en die grootte van die boer se plaas mag aangevoer word as rede tot

nie-rekordhouding (Gibbon & Warren 1992). Die volgende redes word ook gelys waarom boere

nie rekenaars gebruik nie (Gibbon & Warren 1992; Theunissen 1991), naamlik: gebrekkige

kennis oor voordele en kapasiteit, te besig om data vas te lê, nie opgelei nie, te oud om te leer,

wins te laag in landbou, skrikkerig vir die onbekende en vele ander.

1.8 GEBRUIK VAN REKENAARS VIR LANDBOU

Voor 1976 was rekenaars nie beskikbaar vir die boerdery nie, hoewel mini-rekenaars wel vir

besighede beskikbaar was. Die prys was egter baie hoog en glad nie bekostigbaar vir die

algemene boer nie. Gedurende 1976 het die prentjie heeltemal verander deurdat die persoonlike

rekenaar ontwikkel is. Rekenaars het sedertdien meer bekostigbaar en volop geword. Dit het

aanleiding daartoe gegee dat rekenaars toe vir landbou doeleindes aangewend kon word

(Scudamore 1985). Dié tegnologie het eers gedurende die tagtigerjare bekostigbaar, klein en

kragtig genoeg geword dat kleiner besighede en sogenaamde "techies" (Powell & Moore 2002)

dit begin gebruik het. Dit is egter eers gedurende die laat tagtiger- en negentigerjare dat

rekenaars gewild geraak het (Powell & Moore 2002) en dat boere die voordeel van rekenarisering

begin insien het (Theunissen 1991).

Die gebruik van rekenaars het in gewildheid, kragtigheid en bekostigbaarheid toegeneem. In

1991 het Theunissen gestel dat min boere rekenaars gebruik, en in 1998 het Van Zyl gestel dat

twee derdes van die 50 000 Suid-Afrikaanse kommersiële boere oor rekenaars beskik wat op 'n

gereelde basis gebruik word (Van ZyI1998). Die gebruik van die rekenaar het dus fenomenaal

gegroei gedurende hierdie periode.



30

1.9 VOORDELE VAN 'n REKENAAR

Die rekenaar bied voordele ten opsigte van die volgende:

1. Geskiktheid vir rekordhouding

2. Doeltreffende rekordhouding

3. Effektiewe rekordhouding

4. Integrasie van rekordhouding

5. Effektiewe implementering van beplanning

6. Akkuraatheid van rekordhouding en berekenings

7. Verstaanbare inligting

8. Tydige inligting

1.9.1 GESKIKTHEID VIR REKORDHOUDING

Rekenaars is uiters geskik om data te stoor, te onttrek, numeriese verwerkings vinnig te venig,

asook om resultate grafies voor te stel en verslae te genereer (Sonka 1983; Scudamore 1985;

James & Stoneberg 1986; Van Reenen & Davel 1986; Theunissen 1991). Die rekenaar vorm

sodoende deel van die boer se boerdery-inligtingstelsel (Sonka 1983).

Rekenaars kan nie besluite neem of probleme oplos nie. Dit kan wel inligting verskaf wat vir

besluitneming gebruik kan word (Sonka 1983). Die waarde van 'n rekenaar vir die ordening en

verskaffing van inligting in die plaaskantoor is reeds in die vroeë tagtigerjare deur Hosken

raakgesien en beskryf(Hosken 1983; 1984).

In teenstelling met rekenaargebaseerde rekords, is geskrewe rekords uiters ondoeltreffend

wanneer dit kom by data-onttrekking, -verwerking en -voorstelling (Favier & Dodd 1991). Die

gebruik van 'n rekenaar bespaar dus tyd (Sonka 1983). Soos reeds genoem behels

datavaslegging, -verwerking en -ontleding tydrowende en omvangryke numeriese prosedures,

veral met weiding rekordhouding. Dit dra weer by tot nie-rekordhouding. Die rekenaar is dus

ideaal vir veldbestuur rekordhouding.
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1.9.2 DOELTREFFENDE REKORDHOUDING

By doeltreffende veldbestuur rekordhouding moet rekords gehou word van diereprestasie,

veldtoestandverandering, omgewingsfaktore en die veldbestuurstelsel, asook veldbenutting wat

toegepas was (Stuart-Hill 1989). Net om lig te werp op byvoorbeeld diereprestasie, moet

aansienlike data-insameling plaasvind. Die tipe rekords word op 'n kampbasis vir elke veetipe

en -klas gehou. Spoedig kom die boer agter dat 'n groot hoeveelheid data aangeteken en gestoor,

asook verwerk moet word. Word hierdie rekords nie gehou nie, vind doeltreffende

rekordhouding nie plaas nie. Soos reeds gesien is dit waar die rekenaar baie goed inpas. Die

verwerking, sortering en skep van verskillende verslae kan dan herhaaldelik gedoen word terwyl

min tyd in beslag geneem word (Ragan & Zwick 1978). 'n Las word dus van die boer se skouers

verwyder, en doeltreffendheid word bevorder.

1.9.3 EFFEKTIEWE REKORDHOUDING

Die werklike dissipline wat gepaard gaan met rekordhouding en die versameling van dié

inligting, het 'n fenomenale impak op die effektiwiteit van die boerdery (Scudamore 1985). So

byvoorbeeld kon die boer onthou om 'n spesifieke koei wat vergete geraak het, te laat dek. Dit

kan gebeur dat die boer onthou om die planter te kalibreer wanneer hy/sy die voorraad kunsmis

nagaan waarvan rekord gehou moes word. Rekordhouding forseer die boer om na spesifieke

goed op te let, en terselfdertyd word hy/sy herinner aan ander aksies wat vergete of agterweë

gelaat is. Dit is hierdie bykomende voordele van rekordhouding wat dikwels buite rekening

gelaat word.

1.9.4 INTEGRASIE VAN REKORDS

Met die rekenaar is dit moontlik om inligting wat deur verskeie stelsels gebruik word op een

sentrale punt te bewaar en sodoende duplisering te voorkom (Favier & Dodd 1991). So kan.data-

toevoer verminder word as veebestuur en veldbestuur in een stelsel geïntegreer is. Veegetalle

wat die basis van beide stelsels is, hoef sodoende net een keer ingevoer te word en kan deur beide

die afdelings van bestuur gebruik word.
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1.9.5 EFFEKTIEWE IMPLEMENTERING VAN BEPLANNINGS

Die implementering van beplannings kan ondersteun en geïmplementeer word op 'n rekenaar,

aangesien geskeduleerde aksies gemeet kan word aan die rekenaar se interne kalender.

Waarskuwings vir naderende of agtergeblewe take kan uitgereik word. Aangesien rus en

beweiding die gereedskapstuk in die hand van die boer is om veld mee te bestuur, is dit belangrik

dat die boer by die beplande rus- en beweidingperiodes hou. Die rekenaar kan dan waarskuwings

uitreik wanneer diere verwyder moet word of dit nie toelaat om diere na sekere kampe te skuif

nie. Sodoende word die beplande rus- en beweidingbehandeling aan die kamp toegeken.

Dieselfde kan ook met beplande dierebestuursaspekte gedoen word.

1.9.6 AKKURAATHEID

Met 'n rekenaartelsel kan kontrolestelsels in plek geplaas word om foute en agterlosigheid uit te

skakel of te beperk. So kan veegetalle gekontroleer word wanneer vee verskuif word. Sodoende

word bepaal of die boer nie verkeerde getalle aangeteken het nie. Die akkuraatheid word

sodoende aansienlik verhoog. Duplisering van data kan op dieselfde manier voorkom word.

1.9.7 VERSTAANBARE UITBEELDING VAN INLIGTING

Inligting wat moeilik interpreteerbaar is, kan in verskeie grafiese formate uitgebeeld word om

met 'n oogopslag geïnterpreteer te kan word. Inligting kan verder op plaaskaarte aangedui word

of oppervlaktes kan ingekleur word volgens sekere eienskappe, byvoorbeeld kampgroeperings.

1.9.8 T1{])IG~I])

Herontledings van geskrewe rekords is soms baie stadig. Die rekenaar is baie vinniger en het tot

gevolg dat inligting baie vinniger verkry kan word (Ragan & Zwick 1978). Die inligting sal egter

net so op datum wees as wat die rekordhoudingstelsel is. So byvoorbeeld kan weidingkundige

berekeninge vir verskeie kampe en periodes binne sekondes verkry word nadat veranderinge

aangebring is.
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1.10 AANV AARDING VAN DIE REKORDHOUDINGSAKSIE EN REKENAARS

Die voordele van rekenaars is reeds uitgewys, en dit is ook duidelik uit die literatuur dat rekord

gehou moet word en dat daar verskeie voordele in opgesluit is, waarvan die neem van 'n ingeligte

besluit die belangrikste is. Daar is ook bepaal wat die vereistes van so 'n rekordhoudingstelsel

moet wees. Die volgende is die belangrikste:

Die stelsel moet 'n definitiewe doel hê.

Die stelsel moet maklik wees om te hou.

Die stelsel moet op datum wees.

Die data moet reg versamel wees.

l.

2.

3.

4.

Sodat

l.

2.

3.

tydige,

relevante en

maklik verstaanbare inligting daaruit getrek kan word.

Om hierdie proses vir die boer maklik te maak moet daar dus 'n stelsel van rekordhouding wees

wat die boer sal lei om van die regte eienskappe rekord te hou, en verder om die boer te lei sodat

hierdie inligting reg aangewend word. Duvel & Brockman (1992) het bevind dat boere oor die

algemeen nie vir ingewikkelde en hoogsgesofistikeerde rekordhouding ontvanklik is nie. Daar

is ook gevind dat die sukses van 'n rekordhoudingstelsel sterk positiefbeïnvloed word indien die

gebruikers vanaf die begin ingesluit word by die ontwikkeling van die stelsel (Parker 1999).

Soos reeds aangedui, is korrekte veldbestuur absoluut noodsaaklik. Om veldbestuur meer

suksesvol toe te pas en te ondersteun met eie inligting, moet rekord gehou word. Dit is ook reeds

aangedui dat rekordhouding nie geredelik plaasvind nie. Daar is dus 'n groot uitdaging om

laasgenoemde, naamlik rekordhouding, te verbeter en sodoende veldbestuur rekordhouding

sinvol te verpraktiseer vir die boer.

Met hierdie proses sal die regte tegnologie geskep moet word en die boere se gedrag so verander

moet word dat die tegnologie aanvaar sal word. Die boere moet dus verskuif word van nie-

rekordhouding na rekordhouding, sodat rekordhouding algemene praktyk is. Dit kan

bewerkstelling word deur van Lewin (1951) se veldteorie gebruik te maak. Die teorie bepaal dat



'n persoon se gedrag deur psigiese positiewe (kragte ten gunste van verandering) en negatiewe

kragte (kragte teen verandering) bepaal word. Drie fases word in die gedragsveranderingsproses

onderskei, naamlik:

1 Fase I: Ophef van bestaande ewewig.

2 Fase II: Beweging na nuwe ewewig.

3 Fase III: Stabilisering by nuwe ewewig.
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Hierdie drie fases word in Figuur 1.13 tesame met die psigiese positiewe en negatiewe kragte

uitgebeeld. Om die gewenste veranderingsvlak te bereik, moet die positiewe kragte (voordele

van rekordhouding en veldbestuur) versterk word en die negatiewe kragte (probleme met

rekordhouding en veldbestuur) opgehef ofteegewerk word.

Fase III~------------)o-

Fase II
~------------

Fase I~------------------

Tyd

+Veranderingspositiewe kragte fVeranderingsnegatiewe kragte

Figuur 1.13: 'n Skematiese voorstelling van positiewe en negatiewe kragte om 'n
gedragsverandering by die mens teweeg te bring (Lewin 1951).



35

Deur 'n rekordhoudingstelsel daar te stel wat die minimum tyd in beslag neem, maklik

verstaanbaar is en die boer lei ten opsigte van dit waarvan rekord gehou moet word, kan die

probleem van nie-rekordhouding moontlik aangespreek word. So 'n stelsel sal dus ook die

negatiewe, soos reeds genoem, ophef of verlig. Die boer moet dan net oortuig word om so 'n

stelsel te gebruik. Die tekort aan 'n hulpmiddelom mee rekord te hou, kan dan nie as rede vir

nie-rekordhouding gebruik word nie.

Die boer moet eers oorreed word om rekord te hou voordat hy oorreed kan word om dit met

behulp van 'n rekenaar te doen, aangesien daar niks is wat 'n rekenaar kan doen wat nie met die

hand gedoen kan word nie (Howden et al. 1993). Die rekenaar maak rekordhouding net makliker

en vmmger.

Dit kan dus aanvaar word dat die rekenaar 'n reuse bydrae kan maak ten opsigte van

inligtingshantering vir veldbestuur rekordhouding, en sodoende veldbestuur kan vergemaklik

deur 'n bydrae te maak ten opsigte van veldbestuursbesluitneming. Dit kan dus aanvaar word dat

'n rekenaargebaseerde rekordhoudingstelsel die ideaal sou wees. Baie tyd kan sodoende bespaar

word.

Dit moet beklemtoon word dat die rekenaar slegs 'n hulpmiddel is. Dit is steeds die boer wat die

aanvanklike inligting moet invoer en wat besluit watter inligting aangevra moet word. Sonder

die boer sal die rekenaar nutteloos wees, en slegs die boer kan bepaal hoe 'n groot hulpmiddel

die rekenaar vir hom/haar sal wees (Theunissen 1991).

Dit is baie belangrik om ingedagte te hou dat die rekenaar nooit die bestuursfunksie kan oorneem

nie. Dit bly die funksie van die boer. Die rekenaar is en bly net 'n instrument of gereedskapstuk

in die hand van die boer en besluitnemer.
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1.11 PROFIEL VAN REKENAARGEBRUIKERS

Die profiel inligting van rekenaargebruikers in die landbou is baie skaars. In 1986 is 'n opname

deur die Departement Landbouproduksie-ekonomie (LPE) gedoen, en in 1990 het Theunissen

(1991) 'n verdere opname gedoen. Die resultate word in Tabel 1.4 en 1.5 saamgevat. Die

afleiding wat gemaak is, is dat alle tipes boere rekenaars gebruik, maar dat die jonger boere op

'n groter skaal van rekenaars gebruik maak. Die gebruik van rekenaars is ook nie beperk tot

spesifieke kwalifikasievlakke nie.

Tabel1.4: Profiel van Tahell.5:
rekenaargebruikers (gegrond
op LPE-ondersoek 1986)
(Theunissen 1991).

Profiel van rekenaargebruikers
(gegrond op ABAKUS-lesers
1990) (Theunissen 1991).

Beskrywing Getal %

Aantal boere 186 100

Ouderdom:

- 25 jaar 4 2

26 - 35 jaar 65 35

36 - 50 jaar 99 53

51 - 56 jaar 15 8

56 + jaar 4 2

Kwalifikasie:

Laer as matriek 7 4

Diploma sonder 2 1
matriek

Matriek 48 26

Matriek plus 45 24
Diploma

Graad 84 45

Provinsie:

Kaap 54 29

Natal 48 26

OVS 35 19

Transvaal 48 26

Beskrywing Getal %

Aantal boere 268 100

Ouderdom:

- 30 jaar 48 17.9

30 - 39 jaar J 15 42.9

40 - 49 jaar 79 29.5

50 - 59 jaar 21 7.8

60 + jaar 5 1.9

Gemiddeld 37 -
Minimum 22 -

Maksimum 64 -
Kwalifikasie:

Laer as matriek 20 7.5

Matriek 89 33.2

Diploma 48 17.9

Graad 83 31

Nagraads 28 lOA

Provinsie:

Kaap 64 23.9

Natal 7 2.6

OVS 94 35.1

Transvaal 95 35A

Namibië 8 3
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1.12 BESKIKBARE INTERNASIONALE REKORDHOUDINGSTELSELS

lntemasionale boerdery rekordhouding sagteware wat opgespoor kon word ten tye van hierdie

studie is "FarmTracker" (Butler 1993), "Farm" (Favier& Dodd 1991), "PAM" en "FarmWorks".

Hierdie pakkette kom egter nie bekom word, of was nie beskikbaar vir evaluering ten tye van

hierdie studie nie. Wat wel bekend is, is dat hierdie stelsels ook tot 'n mindere of meerdere mate

oor grafiese, finansiële, dierlike en akkerbou komponente beskik. lndien beweidinginligting

aangespreek word, is dit op 'n baie lae vlak. Van die stelsels is primêre vir akkerbou wat

aangepas is om dierlike aspekte ook aan te spreek. Vandie stelsels is weer meer finansieel van

aard. Hierdie stelsels is ook meer geskoei vir gebruik in semi en intensiewe boerdery-stelsels.

1.13 WAARVAN MOET REKORD GEHOU WORD?

Stuart-Hill (1989) het voorgestel dat, ten einde doeltreffend rekord van veldbestuur te hou,

rekord gehou moet word van diereprestasie, veldtoestand en veldtoestandverandering,

omgewingsfaktore en beweidingrekords. lndien die inkomste en uitgawes bygevoeg word wat

op die veld, aangeplante weiding en die diere van toepassing is, word die waarde van so 'n stelsel

aansienlik verhoog en vind integrasie van data en inligting tot 'n groter mate plaas. Wanneer

rekordhouding vanaf die hulpbronkant benader word, kan die inligting wat vervat word soos volg

daar uitsien:

1. Fisiese plaasbeplanningsinligting.

2. Veldbestuurstelselinligting (Dit wil sê dis die opeenvolging van rus en beweiding

van kampe wat in kampstelsels soos byvoorbeeld 2-kamp-, 4-kamp-, 6-kamp-,

groepkampstelsels, ensovoorts vervat word. Die uitsluiting en spesiale

behandeling van kampe is ook hierby ingesluit.)

3. Veldrekords wat insluit:

a) Beweidingrekords van veld en aangeplante weiding.

b) Veldtoestandrekords.

4. Plantproduksierekords.

5. Klimaatsrekords.

6. Dierebestuurs- en -produksierekords.

7. Finansiële inligting (byvoorbeeld inkomstes, uitgawes, arbeid, masjinerie, ens.).
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1.13.1 FISIESE PLAASBEPLANNING

Hierdie rekords bestaan uit 'n volledige plaaskaart waarop die verskillende kampe met hul

nommers en/of name, groottes, asook die stelsel van watervoorsiening, erosiewerke en ander

sodanige aspekte aangetoon word. Verder is dit ook van groot waarde om die onderskeie

eenvormige veldeenhede op die kaart, asook uitstaande topografiese kenmerke soos berge, rante

en waterbane aan te toon. Kampe wat in bepaalde wisselweidingstelsel gebruik word, asook die

beweiding van die kampe, kan op een of ander manier, byvoorbeeld deur gekleurde kopspelde,

gemerk word.

1.13.2 VELDBESTUURSTELSEL

Hierdie rekords handeloor die stelsel waarvolgens kampe benut gaan word. Dit bevat ook die

inligting wat handeloor die spesiale behandelings wat kampe moet of gaan ontvang. Hierdie

spesiale behandeling is byvoorbeeld om die kamp uit te sluit van beweiding vir 'n sekere periode.

Die weidingstelsel kan wissel van 'n tweekampstelsel tot groepkampstelsels, asook

ooprotasiestelsels. Hierdie inligting moet in 'n rekordhoudingstelsel vervat en gebruik word om

die volgende kamp wat bewei moet word, te selekteer.

Aan die einde van die siklus van die gekose veldbestuurstelsel kan die werklike teenoor die

beplande gemeet word om sodoende te bepaal of die veldbestuursdoelwitte behaal is of nie. Dit

moet egter tesame met die veldtoestandrekords beoordeel word.

1.13.3 VELDREKORDS

Veldrekords kan verdeel word m twee soorte rekords, naamlik beweidingrekords en

veldtoestandrekords.

1.13.3.1 Beweidingrekords

Veldbenuttingsrekords ofbeweidingrekords is die rekords wat verband hou met die benutting van

veld of dan individuele kampe. Dit behels die rekordhouding van die aantal en soort diere wat

elke kamp bewei, asook die datums waarop diere in en uit die kamp gegaan het. Uit hierdie
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gegewens kan belangrike data soos grootvee-eenheid weidae, veelading, veedigtheid, vee-

intensiteit en seisoen van beweiding verkry word.

Grootvee-eenheid weidae (GVEWD) word gedefinieer as die aantal dae wat 'n grootvee-eenheid

of vee-eenheid 'n kamp of area kan bewei (Troll ope et al. 1990).

'n Grootvee-eenheid (GVE) ofvee-eenheid (VE) word gedefinieer as 'n dier met 'n massa van 450

kg en wat 0.5 kg per dag in gewig toeneem op weiding met 'n verteerbaarheidsenergie van 55%

(Meissner 1982; Meissner et al. 1983).

Veelading word gedefinieer as die gebied in die bestuursisteem wat die bestuurder aan elke vee-

eenheid in die sisteem toegeken het, en word uitgedruk per lengte van die benutbare tydperk van

die jaar, naamlik vee-eenheid per hektaar (ha VE-l)(Booysen 1967).

Veedigtheid word gedefinieer as die konsentrasie van vee op die veld en/of aangeplante weiding

op enige tydstip, en word uitgedruk as vee-eenhede per hektaar (VE ha-l)(Booysen 1967).

Vee-intensiteit is 'n wiskundige uitdrukking wat gelyktydig beide die mate van konsentrasie van

vee en die duur van besetting weergee, en word uitgedruk as vee-eenhede per hektaar per dag

(VE ha-l d-l)(Booysen 1967).

Hierdie inligting kan ook gebruik word om waarskuwingsmeganismes in die

rekordhoudingstelsel in te bou. So kan byvoorbeeld gewaarsku word indien die beskikbare

weidae van 'n kamp bereik is of oorskry word.

1.13.3.2 Veldtoestandrekords

Veldtoestandmonitering is absoluut noodsaaklik, aangesien die hoofdoel van veldbestuur die

instandhouding of verbetering van veld is. In sommige gevalle kan die agteruitgang van veld

so stadig wees dat die boer dit nie waarneem rue. Met rekords kan die tendens opgetel word en

maatreëls in plek gestel word om dit teë te werk.
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1.13.4 REëNVALREKORDS

In droër klimaatstreke bepaal die hoeveelheid en verspreiding van die reënval tot 'n groot mate

die verskil tussen voldoende en onvoldoende voerproduksie. Die verspreiding van die reënval

binne 'n seisoen is belangrik, omdat dit die voervloeibeplanning beïnvloed, terwyl die wisseling

tussen jare bydra tot die riskantheid van die boerderystelsel (Snyman 1997a). Om dus die beste

aanduiding van reënval en die verspreiding daarvan te kry, is dit nodig om eie reënval rekords

te hou. Wanneer 'n gewas byvoorbeeld nie die verwagte produksie lewer nie, kan die

reënvalrekords moontlik 'n verklaring bied. Dit mag wees dat die verspreiding swak was.

Dit is dus nodig om van reënvalrekords gebruik te maak wanneer na resultate van 'n boerdery

gekyk word, of wanneer beplannings gedoen word.

1.13.5 PLANTPRODUKSIE OP LANDE

Lande word vir akkerbou gebruik waar die plantprodukte (bv. mielies, koring, sonneblom, ens.)

die primêre produk uitmaak, asook vir beweiding van oesreste of aangeplante weiding. Die

oesreste van akkerbougewasse (bv. mielies) word in baie gevalle deur diere op die lande benut.

Die rekordhouding van hiérdie beweiding kan op dieselfde metode geskied as dié vir die

beweiding van veldkampe. In baie gevalle word aangeplante weidinglande (bv. lusern) vir

beweiding en hooiproduksie aangewend. Op 'n land kan daar dus 'n plantproduk geproduseer

word en beweiding kan plaasvind. Dit is dus nodig om van beide die beweiding, asook die

plantprodukte wat op 'n land geproduseer word, rekord te hou. Die rekordhouding van

plantproduksie en plantprodukte bestaan hoofsaaklik uit die hou van rekords wat handeloor die

kwantiteit en kwaliteit van plantprodukte, asook die inkomste en koste verbonde aan die

verbouing van die gewasse.

1.13.6 DIEREBESTUURS EN -PRODUKSIE-INLIGTING

Dierebestuursinligting sluit alle aksies en handelinge in wat op die diere toegepas was ofwat die

diere ontvang het. Uit hierdie inligting kan die diereproduksie-, diereprestasie- en

dieregesondheidsinligting onttrek word.
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Diereproduksie-inligting vervat al die inligting wat met die produksie-eienskappe van diere

verband hou, soos die aantal diere, die vleis-, vesel- en melkproduksie, asook huide, velle en

ander produkte wat deur grootvee, kleinvee en wild ontstaan. Rekord kan ook gehou word van

nie-konsumptiewe inkomstes soos byvoorbeeld die akkomodasiefooie van jagters by die

wildvertakkings. Die diereprestasie-inligting sluit die inligting van eienskappe soos lam- en

kalfpersentasie, speenpersentasie en mortaliteite in.

Diereproduksie is wat die boer verkoop as eindproduk vanaf veld en aangeplante weiding.

Diereproduksie- en -prestasie-inligting is dus noodsaaklik om te bepaal ofbestuursbesluite ten

opsigte van vee en veld ekonomies geregverdig was, al dan nie. Ontledings kan byvoorbeeld

gemaak word van die massa produk bemark teenoor veelading en die impak op veldtoestand.

Die waarde van die produkte, veeverkope of -verliese kan ook so bepaal word.

Indien dieregesondheidsrekords gehou word, kan bepaal word of sekere kampe meer geneig is

tot byvoorbeeld parasietbesmetting. Net so kan bepaal word wat die grootste oorsaak van

verliese is en wat die waarde van die verliese was.

1.13.7 FINANSIËLE INLIGTING

Indien finansiële inligting (koste en inkomste) saam met die biologiese inligting ingesamel en

gebruik word, kan die invloed van sekere besluite beter beoordeel word ten opsigte van die

finansiële sowel as die biologiese implikasies. Inkomste, uitgawe, kontantvloei en balansstate

kan uit hierdie inligting opgestel word. Bruto marge inligting vir verskillende vertakkings kan

bepaal word. Die biologiese inligting en die finansiële inligting word sodoende geïntegreer.
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1.14 SAMEVA TTING

In hierdie Hoofstuk is uitgewys dat rekordhouding 'n absolute essensiële aspek van die

besluitnemingsproses uitmaak deur die verskaffing van eie inligting. Dit is ook uitgewys dat

veldbestuur, net soos enige ander besluitnemingsproses, ook 'n besluitnemingsproses is. Dit is

ook deur De Klerk (1986) uitgewys dat veldbestuur rekordhouding deur slegs sowat 4.7% boere

gedoen word. Een van die redes is dat 'n maklike, eenvoudige en tydbesparende stelsel nie

beskikbaar is nie. Dit is ook so dat die rol van goeie rekordhouding nie altyd duidelik aan die

boer oorgedra of deur die boer verstaan word nie. Verder is 'n kort uiteensetting gegee waarvan

om rekord te hou, wat dan die spektrum van biologiese, omgewings- en finansiële inligting

insluit.

Daar bestaan dus 'n behoefte aan 'n eenvoudige rekordhoudingstelsel wat die boer sal lei met

rekordhouding ten einde veldbestuur, asook algemene boerderydoeltreffendheid, te verbeter.
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HOOFSTUK2

STELSELONTWERP

2.1 INLEIDING

Hierdie Hoofstuk het eerstens ten doelom die breë raamwerk voor te stel waarbinne

rekordhouding plaasvind. Die raamwerk van die rekordhoudingstelsel is só opgestel dat aan die

vereistes voldoen word soos in Hoofstuk 1 uiteengesit is. Die inligting en die rekordhouding

word daarop gegrond dat alles op die plaas ofboerdery-eenheid vanaf die hulpbronne ontstaan.

Hoe die inligting vloei tussen die verskillende fasette in die boerdery, asook die insette wat

gemaak word, word bespreek.

Ten tweede handel hierdie Hoofstuk oor die ontwerp en ontwikkeling van die

rekordhoudingsagteware. Die implementering van die rekordhoudingstelsel en die uitsette

(verslaggewing) word onderskeidelik in Hoofstuk 3 en 4 bespreek.

2.2 DIE HULPBRONNE OP DIE BOERDERY -EENHEID

Die hulpbronne tot die boer se beskikking vorm die basis van die boerdery. Deur die bestuur,

besluitneming en aksies manipuleer die boer die hulpbronne om inkomste te genereer. Bestuur

voer egter ook terug na die hulpbronne. Sommige bestuursbesluite word ook beïnvloed deur die

finansiële resultate wat behaal is. Die proses kan soos in Figuur 2.1 voorgestel word.

Finansieel

Figuur 2.1: Onderlinge invloede van hulpbronne, bestuur en
finansiële inligting op die bestuursproses.
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Die manipulasie moet egter van só 'n aard wees dat die hulpbronne nie beskadig word of agteruit

gaan nie (Hugo & Viljoen 1992). Die benutting moet dus volhoubaar wees.

In Figuur 2.2 word die verskillende hulpbronne in meer besonderhede uiteengesit. Die

hulpbronne kan in drie groepe verdeel word, naamlik natuurlik, finansieel en ander. Die

natuurlike hulpbronne het met die natuurlike eienskappe van die boerdery-eenheid te doen.

Nie-beweibaar/nie-bewerkbaar

~ K_lim_a_a_t__ ~~~~ ~ __n~_I ~J

Oppervlakte Natuurlike veld
Beweibaar/Bewerkbaar

Verboude gewasse

Diere
Getalle

Produkte

Hulpbronne op die Plaas

-
:Arbeid

'I _-_

..I,nfi;a,~t,Ó!~.u'~r-,

Inkomste

Koste

Figuur 2.2: 'n Diagrammatiese voorstelling van die beskikbare hulpbronne binne 'n
boerdery-eenheid.

Die natuurlike hulpbronne is verdeel in die area of oppervlakte, diere en klimaateienskappe. Die

area of oppervlakte kan verdeel word in die areas wat bewei en bewerk kan word en dié wat nie

bewei ofbewerk kan word nie. Dit is areas soos krale, gange, huise, paaie, ens. Die res van die

oppervlaktes kan bewei en/of bewerk word. Die verboude areas sluit die inligting van die

verskillende plantprodukte in. By die diere as hulpbron, handel dit hoofsaaklik oor die tipe diere,
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getalle en die produkte wat die diere produseer. Reënval is die belangrikste klimaateienskap wat

onder normale toestande aangeteken word. Arbeid, infrastruktuur, masjinerie en implemente,

asook kopers en verkopers, word in die "Ander" hulpbronkategorie gedeel. Die finansiële

hulpbronne handeloor die inkomste, koste en investerings-inligting.

Om volledig rekord te hou van al die biologiese prosesse in 'n boerdery is seker 'n saak van

onmoontlikheid. Daar kan wel van die sleutelprestasie-areas rekord gehou word. Hierdie

prestasie-areas moet van só 'n aard wees dat die hulpbron gemoniteer kan word vir verandering.

Die finansiële sukses moet dan ook daaraan gekoppel kan word.

2.2.1 DIE VLOEI VAN DATA EN INLIGTING TUSSEN HULPBRONNE EN

VERSLAE

Inligting word in die vorm van 'n verskeidenheid verslae beskikbaar gestel. Verslae is dus 'n

uitset van rekordhouding en die data wat ten opsigte van die verskillende fasette versamel is. Die

vloei van inligting tussen die verskillende hulpbronne, asook die verslae wat daaruit kan

voortspruit, word in Figuur 2.3 uitgebeeld. Die donker pyle dui aan dat die hele hulpbrongroep

inligting verskafaan die hulpbron- ofverslaggroep waarna die pyl dui. Die dun lyntjies dui meer

spesifieke inligtingsvloei verwantskappe aan.

Natuurlike hulpbronne gebruik data van finansiële (Figuur 2.3 pyl 6) en ander hulpbronne

(Figuur 2.3 pyl 7), asook eksterne insette (Figuur 2.3 pyllO) wat gemaak word. Die nutuurlike

hulpbronne se inligting word by 'n verskeidenheid verslae gebruik (Figuur 2.3 pyl I). Die

inligting van die dieregetalle en aksies en ander inligting wat met diere te maak het, maak 'n

bydrae tot die diergebaseerde verslae (Figuur 2.3 pyl 2). Die inligting van kamp- en

geproduseerde plantmateriaalinligting word by die plantgebaseerde en kampgebaseerde verslae

gebruik (Figuur 2.3 pyle 3 en 4). Die reënvalinligting wat aangeteken word, word weer tot 'n

verskeidenheid reënvalverslae (Figuur 2.3 pyl5) verwerk. Die inligtingsvloei van die onderskeie

natuurlike hulpbronne, naamlik area ofkampe en diere, word later in hierdie Hoofstuk in meer

besonderhede bespreek (Afdelings 2.2.2 en 2.2.4).



46

Verslae
NannttlikeHw~~ .. I ~~~

r mn '2 I~--------~lDicrgebaseerde verslae

r
~ f .1 Plantgebaseerde verslae I

ICImpe/PIIIdB I 3

4

r ~ 1 5
L------___.I _J

" 6 IL.. 13 14 IS-----.c-~~Finansiële Hulpbronne7

IL- __ Tnkomste ____jl 16

L_I __ K!_oste__ ___J1 17

I Invest«iDg I

-, Kampgebaseerde verslae I
Dagboek

f
Take

~ Reenvalverslae IIIL- _ __.l

.1
I

Finansiele verslae 1

.... , .,_,n !;op

I ~{~~~~. J~
~-.

9

I ,"~. Kli~~,:~ II ~ Eksterne Insette I
~================~~L-----------------~

Ander bulpbronverslae I
12

Eksterne insetver.!Iae I

Figuur 2.3: 'n Diagrammatiese voorstelling van die oorhoofse inligtingsvloei tussen die
verskillende hulpbronne en die verslae.

Die ander hulpbronne gebruik inligting vanaf eksterne insette (Figuur 2.3 pyl Il) en verskaf

inligting aan die natuurlike hulpbron en finansiële groep (Figuur 2.3 pyle 7 en 8). Hierdie

hulpbroninligting word weergegee (Figuur 2.3 pyl9) in 'n verskeidenheid verslae wat handeloor

die onderskeie hulpbronne wat in hierdie kategorie gedeel is. Dié hulpbronne word in meer

besonderhede in Afdeling 2.2.5 bespreek.

Die finansiële hulpbronne word by die natuurlike sowel as die ander hulpbronne gebruik

(Figuur 2.3 pyle 6 en 8). By beide hierdie groepe is inkomste sowel as uitgawes betrokke by die

verskillende aksies. Die finansiële inligting word ook dan by die meeste van die verskillende

tipes verslae gebruik (Figuur 2.3 pyle 13 tot 17). Die finansiële inligting word in Afdeling 2.2.6

in meer besonderhede bespreek.
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Sommige van die verslae is waarskuwings soos byvoorbeeld weiveldbenutting en take wat as

dagboekinskrywings gemaak word.

Elke hulpbron word van Afdeling 2.2.2 tot 2.2.6 in meer besonderhede bespreek. Dit sluit ook

die insette wat gemaak moet word, in.

2.2.2 DIE PLAASKAART

Die doel van die plaaskaart is hoofsaaklik om inligting geografies voor te stel. Die impak en

verstaanbaarheid van 'n grafiese beeld is baie beter as dié van byvoorbeeld 'n tabel. Bo en

behalwe om die ligging van kampe, lande, krale, waterinfrastruktuur , ensovoorts voor te stel, kan

kampbenutting, kampgroepe, kampgebruike en kampassosiasie-inligting ook aangedui word.

Verskeie voorwerpe, eienskappe en inligting kan vanaf 'n plaaskaart verkry word. So

byvoorbeeld kan die veesuipings, waterpype en -leidings, damme, tenks, pompe, boorgate, paaie

en riviere aangetoon word.

'n Kaart kan ook gebruik word om nuwe arbeiders te oriënteer ten opsigte van kampe, kamp-

eienskappe, ens. Dit kan byvoorbeeld ook gebruik word om vir arbeiders aan te dui watter vee

na watter kamp geskuif moet word. 'n Plaaskaart kan dus gebruik word om besluite vanaf te

neem (Harsh et al. 1981), veral wanneer waardetoevoeging plaasgevind het deur geografiese of

ander inligting by te voeg.

2.2.3 AREA AS NATUURLIKE HULPBRONNE OP DIE PLAAS

In die rekordhoudingsproses vloei inligting van een proses of hulpbron na die volgende. Dit

veroorsaak dus dat inligting afhanklik is van mekaar. Prosesse en die inligting daaraan verbonde

bou op vanaf die hulpbron. In Figuur 2.4 word die inligtingvloei rondom die natuurlike

hulpbronne aangedui. Die natuurlike hulpbronne in Figuur 2.4 is dieselfde as in Figuur 2.2. Die

inligtingsvloei en die tipes verslae wat daarmee gepaard gaan en wat inligting aangaande die

natuurlike hulpbronne sal kan verskaf, word in Figuur 2.4 uiteengesit. Die vloei van inligting



bepaal waarvan en van wat rekord gehou moet word. Tydens die evaluasie van die boerdery

word van sogenaamde meetinstrumente gebruik gemaak. Die inligting wat nodig is vir hierdie

meetinstrumente en die bron van data kan met so Invloeidiagram voorgestel ofbepaal word.
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Figuur 2.4: 'n Diagrammatiese voorstelling van die oorhoofse inligtingvloei vir natuurlike
hulpbronne met spesiale verwysing na die area- enlofkampinligting.

InFiguur 2.4 word die klem op die kampe of areahulpbron geplaas. Die verslae, finansiële en

ander hulpbroninligting is ter wille van volledigheid bygevoeg. Area kan aangewend word as

veld, aangeplante weiding of vir kontant of akkerbougewasse, asook oppervlaktes wat nie vir een

van hierdie doeleindes aangewend word nie. Hierdie areas word aangedui as areas sonder

weidingkapasiteit. Dit is areas soos krale, gange en paaie. Hoe dit ook al sy, plantmateriaal in

die een of ander vorm word geproduseer op die areas wat oor 'n potensiële weidingkapasiteit

beskik (Figuur 2.4 pyle 7, 8 en 9).
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Akkerbougewasse kan vir veevoer (Figuur 2.4 pyle 18en 21) of as kontantgewasse verkoop word

(Figuur 2.4 pyl 16). 'n Voorbeeld is mielies waarvan die graan verkoop of aan die diere gevoer

word. Die oesreste kan ook deur diere benut word. Aangeplante weiding kan ook aangewend

word vir diere (Figuur 2.4 pyle 15 en 21), maar hooi kan geproduseer word, wat weer vir die

diere gevoer of verkoop kan word (Figuur 2.4 pyl 17). Lusern is 'n goeie voorbeeld hiervan.

Die inligting van natuurlike veld word vervat en gebruik in die "Veldbestuur en Monitering"

komponent (Figuur 2.4 pyl 16). Veldtoestandbepaling dien as monitering. Hierdie inligting,

asook die ander kampinligting, word gebruik om 'n veldbestuurstelsel uit te werk wat voldoen

aan die weiveldbestuursbeginsels. Die verskillende kampstelsels word hier geakkommodeer.

Kamp- en kampgroepuitsluitings word ook hier ingesluit. Die kampuitsluitings vervat die

spesiale kampbehandelings wat daarop gemik is om 'n spesifieke behandeling of rus aan die

kamp te bied. Hierdie inligting word gebruik by die verskuiwing van vee tussen kampe

(Figuur 2.4 pyl 19).

Die paar moontlike verslae en waarskuwings wat uit die karnpinligting kan spruit, word in die

"Kampgebaseerde Verslae"-groep aangedui. Die oorsprong van die inligting word met die

verskillende pyle aangedui.

2.2.4 DIERE AS HULPBRON

Die diere vorm die sentrale inligting vir die inligtingvloei wat in Figuur 2.5 uiteengesit is. Dit

sluit weereens al die hulpbronne in breë trekke in. Dit is vir volledigheidshalwe, asook om die

skakeling tussen dié hulpbronne en die dieregetalle- en diere-aksie-inligting beter aan te dui.

Diere sluit alle grootvee, kleinvee, wild en voëls (volstruise ) op die boerdery-eenheid in, en word

in grootvee-eenhede (GVE) uitgedruk. Die dieregetalle speel 'n baie belangrike rol in die

rekordhoudingsproses. Die diere-inligting soos getal en die GVE van die spesifieke diere word

gebruik in die berekening van die kampbenutting (Figuur 2.5 pyl 3). Die dieregetalle in

kombinasie met dierspesifieke inligting soos byvoorbeeld massa, word gebruik by die

verskillende diere-aksies (Figuur 2.5 pyl 2).
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Figuur 2.5: 'n Diagrammatiese voorstelling van die oorhoofse inligtingvloei vir natuurlike
hulpbronne, met spesiale verwysing na die dieregetalle en dierebestuursaksies.

Die diere-aksies, naamlik byvoeging, verskuiwing, verwydering en verkope, het 'n direkte

invloed op die dieregetalle (Figuur 2.5 pyl 18). Die verskuifaksie bepaal die

kampbenuttingsinligting. Dit is 'n voorbeeld van die integrasie van inligting. Die benutting van

kampe word outomaties bygehou wanneer diere verskuif word. Dit is dus nie nodig om hierdie

inligting addisioneel in te voer in die rekordhouding nie. Die integriteit van die dieregetal-

inligting moet hoog wees sodat vee nie tydens die rekordhoudingsproses wegraak nie. Dit moet

ook moontlik wees om inventarisse op enige datum te kan aanvra (Figuur 2.5 pyI22).

Die paar en merk van nageslag, skep die data wat vir die reproduksieverslae nodig is (Figuur 2.5

pyl 17). Die voer- en veeartseny-aksies gebruik en dra by tot die finansiële inligting, maar het

nie diereprodukte tot gevolg nie. Die verwyder-, verkoop-, skeer- en melkaksies het

diereprodukte tot gevolg (Figuur 2.5 pyle 12, 13, 14 en 20). Indien voer- en weegaksies saam

genoteer word, kan voerverbruiksdoeltreffendhede bereken word (Figuur 2. 5 pyI15). Aksies wat
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nie ingesluit is nie, kan deur die verbruiker gedefinieer word.

Aan al die produkte kan kwaliteiteienskappe gekoppel word. Die diereproduk-inligting dra dan

by tot die diergebaseerde verslae en die finansiële inligting (Figuur 2.5 pyle 23 en 24).

2.2.5 DIE "ANDER" HULPBRONNE

InFiguur 2.6 word die "Ander" hulpbronne wat nie onder die natuurlike of finansiële kategorieë

val nie, uiteengesit.
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Figuur 2.6: 'n Diagrammatiese voorstelling van die oorhoofse inligtingvloei vir die
"Ander" hulpbronne.

Hierdie kategorie sluit die infrastruktuur, arbeid, masjinerie, implemente, kliënte en verskaffers

in. Hierdie hulpbronne is tot ondersteuning van die natuurlike en die finansiële hulpbronne.

Die infrastruktuur kan verdeel word in watervoorsiening, paaie en geboue. Watervoorsienning
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sluit weer waterbronne, -pompe, reservoirs, verspreidingsmedia, veesuiptngs, riviere en

reënmeters in. Al hierdie hulpbronne dra by tot die finansiële inligting en word ook in verskeie

verslae gebruik wat oor die onderskeie hulpbronne handel (Figuur 2.6 pyle 2 tot 7). Die

finansiële inligting word ook in hierdie verslae gebruik (Figuur 2.6 pyl 9).

2.2.6 FINANSIËLE HULPBRONNE

InFiguur 2.7 word die vloei van fmansiële inligting kortliks aangedui.
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Figuur 2.7: 'n Diagrammatiese voorstelling van die oorhoofse inligtingvloei vir die
finansiële hulpbronne.

Net die groepe word verbind, aangesien alle aspekte wat sover bespreek is, bydra tot die

finansiële inligting (Figuur 2.7 pyle 1 en 2). Dit sou 'n magdom van lyne veroorsaak indien alle

paaie van inligtingvloei aangedui sou word, daarom is net die groepe verbind. Die finansiële

inligting bestaan hoofsaaklik uit inkomstes en uitgawes vanaf plantaardige en dierlike oorsprong,

asook die kostes verbonde aan die aksies wat uitgevoer of toegepas was. Wanneer kostes en

inkomstes aangeteken word teenoor plantprodukte of diere, is dit reeds geallokeer. Dié fmansiële
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inligting word dus geallokeer soos wat die aksies, opsies en funksies gekies word. Nie-

geallokeerde inkomstes en uitgawes, asook nie-boerdery inkomstes en uitgawes, kan aangeteken

word (Figuur 2.7 pyle 4 en 5). Uit hierdie inligting kan bruto marges en netto inkomstes bepaal

word. Die finansiële inligting word by 'n verskeidenheid verslae aangewend, soos reeds

aangedui, bo en behalwe die verslae wat in Figuur 2.7 aangedui is.

2.3 SAGTEW ARE ONTWERP

Om 'n plaas op die rekenaar te skep, moet die basiese hulpbronne gedefinieerword (Butler 1993).

Hierdie inligting sluit in die verdeling van die plaas in kampe, lande, areas sonder

weidingkapasiteit, gewasse, watervoorsiening, -verspreiding, -opgaring, veesuipings, boerdery-

vertakkings, veetipes en -klasse en tipes voere, om maar net 'n paar te noem. Al hierdie

hulpbronne en opsies kan deur die gebruiker opgestel en verander of aangepas word. Die vlak

waartoe inligting benodig word vir die opstel van hierdie hulpbronne word bepaal deur die

individuele eienskappe van die hulpbronne.

Die stelsel wat ontwerp is, word FannRec genoem. Die naam is 'n Engelse akroniem vir "Farm

Record-keeping". Dit is 'n rekenaarprogram wat 'n verskeidenheid van inligtingsfasette, soos in

Afdeling 2.2 uiteengesit, integreer. Dit sluit byvoorbeeld boerdery-eenheidhulpbronne,

plaaskaarte, rekordhouding en analise van kampe, lande en areas sonder weidingkapasiteit, vee-

insette, veebestuursaksies, veegebeure, vee- en plantproduksie en beplannings in. Die

verskillende aspekte word dan ook in 'n verskeidenheid van verslae, wat as uitsette dien,

saamgevat.

2.3.1 SAGTEWARE ONTWIKKELING

lndien die omvang van die voorgestelse rekordhoudingstelsel in gedagte gehou word, kan dit

aanvaar word dat daar tydens die rekordhoudingsproses met 'n groot datastel gewerk kan word.

Die gebruik van 'n databasisstruktuur om die hantering van data te vergemaklik, is dus

noodsaaklik. 'n Databasis is 'n gedeelde geïntegreerde rekenaarstruktuur wat onverwerkte

eindgebruikerdata, asook data aangaande data, of sogenaamde metadata, bevat (Rob & Coronel
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1997). Die gebruik van 'n koppelvlak ("interface") maak dit baie makliker vir die gebruiker om

met 'n databasis te werk, veral as dit 'n redelik uitgebreide en omvattende databasis is.

2.3.2 ONTWIKKELINGSOMGEWING

Die stelsel is ontwikkel vir die persoonlike rekenaar wat die Windows" bedryfstelsel gebruik.

Die stelsel is geskryf in Visual Basic" (2000). Hierdie taal is gekies, aangesien dit relatief

eenvoudig is om mee te werk. Hierdie taal is ook 'n grafiese objek-georiënteerde RAD ("Rapid

Application Development") stelsel. Objek-georiënteerde programme is opgebou ofbestaan uit

'n stel entiteite wat objekte genoem word. 'n Objek is 'n abstrakte voorstelling van 'n wêreldse

entiteit wat oor 'n unieke identiteit en eienskappe beskik wat met ander objekte en homselfkan

reageer. Die wisselwerking tussen objekte vind deur aksies ("events") plaas om sodoende 'n

probleem op te los (Rob & Coronel 1997). RAD maak dit moontlik om 'n program vinnig te bou

deur gebruik te maak van 'n visuele omgewing en standaard komponente wat vooraf verpakte

objekte is.

Visual Basic" kompileer ("compile") relatiefvinnig na 'n alleenstaande EXE program. Dit het

tot gevolg dat die stelsel op die gebruiker se rekenaar geïnstalleer kan word in die afwesigheid

van Visual Basic® of ander programme soos byvoorbeeld Microsoft" Access" wat as databasis

gebruik is. Visual Basic" kan in kombinasie met enige tipe databasis gebruik word. Access" is

egter die standaard wat saam met Visual Basic" gebruik word, aangesien beide Microsoft"

produkte is. Deur Microsoft" se produkte te gebruik word die versoening tussen bedryfstelsel

en die toepassingsprogram bevorder.

Access", wat as databasis gebruik is, is 'n relasionele databasis. 'n Relasionele databasis is 'n

struktuur wat bestaan uit 'n aantal eenvoudige tabelle met verwantskappe tussen die tabelle. Dit

is dus nie nodig om verwantskappe met data binne-in die tabelle te bepaal en vas te lê nie

(Sommerville 1996). Die gebruik van hierdie vorm van databasis maak dit moontlik om

koppelings tussen verskillende stelle data te maak. Dit beperk ook oorbodigheid in die data.

'n Visual Basic" databasis-toepassingsprogram bestaan hoofsaaklik uit drie vlakke, soos in
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Figuur 2.8 aangedui. Die koppelvlak ("interface") sal later in hierdie Hoofstuk (Afdeling 2.3.5)

meer volledig bespreek word. Die ontwerp van die databasis word ook later in hierdie Hoofstuk

(Afdeling 2.3.4) meer volledig aangespreek. Die koppeling tussen die koppelvlak ("interface")

en die datastoor (Access") staan as die data-enjin bekend. Die data-enjin is die komponent wat

die databasis lees, skryf, modifiseer, redigeer en algemene huishouding in die databasis hanteer,

soos om indekse te skep, sluiting, sekuriteit en verwysingsintegriteit te handhaaf (Visual Basic

1997). Die enjin, naamlik die "Jet Database Engin" ("Jet") bevat ook 'n navraag aspek wat SQL

("Structured Query Language") navrae uitvoer op die databasis.

I Koppelvlak
~I ,"

~
,

I Databasis-enj in n,"
~,

I Databasis nI

Figuur 2.8: 'n Diagrammatiese voorstelling van die
vlakke en argitektuur van 'n Visual Basic"
databasisprogram (Visual Basic 1997).

Die Jet databasis-enjin beskik oor 'n objek georiënteerde koppelvlak en word die DAO-objek

("Data Access Objects") model genoem. Dié model bestaan uit hiërargiese klasse, wat

ooreenstem met die logiese uiteensetting van 'n relasionele databasisstelsel, naamlik die databasis

self, die tabelle, velde, indekse, ens. Die klasse word gebruik om databasis-objekte te skep wat

na die databasis verwys wat die gebruiker manipuleer. Die DAO-hiërargie word in Figuur 2.9

uiteengesi t.
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Databasis-enj in l
Lr Werkspasie I

HDatabasis 1y Tabeldefinisie 14 Navraedefinisie 14Rekordstel 14 Houer 14Verwantskappe 1
14veld 14Dokument 14veldHveld 1HVeid 1

y Indeks 1Y Parameter 1

4veld 1

H Gebruiker I
4Groep 1

yGroep 1

4Gebruiker 1

Fout 1
Figuur 2.9: 'n Diagrammatiese voorstelling van die DAO-model hiërargie (Visual Basic

1997).

2.3.3 SAGTEWARE ONTWIKKELINGSPROSES

Daar bestaan drie benaderingsmodelle by die ontwikkeling van sagteware, naamlik die Waterval,

Evolusionêre en Boehm modelle (Sommerville 1996). Gedurende die ontwikkeling van die

FarmRee sagteware is hoofsaaklik van die Waterval model gebruik gemaak. Die proses is eerste

deur Royce (1970) beskryf en kom daarop neer dat die verskillende aspekte van sagteware

ontwikkeling van die een proses oorvloei na die daaropvolgende proses (Figuur 2.10).

Die model bestaan uit vyf fundamentele aktiwiteite, naamlik behoefte beskrywing, stelsel- en

sagteware-ontwerp, implementering en eenheidstoetsing, integrasie en stelseltoetsing, en die

laaste aktiwiteit is die operasionele en onderhoudaktiwiteit. In die praktyk oorvleuel die prosesse

en voer die een aktiwiteit inligting na die ander. Gedurende die operasionele en onderhoudfase

word foute, uitlatings en tekortkominge ontdek wat weer terugvloei na een van die ander vier

aktiwiteite.



Tydens die ontwikkelingsproses is ook van Evolusionêre model gebruik gemaak (Figuur 2.11).

Hierdie ontwikkelingsmetode is gebaseer op die ontwikkeling van Inaanvanklike implementering

waarop die gebruiker kommentaar lewer. Die gebruiker is sodoende betrek by die ontwikkeling.

Die sagteware word sodoende verfyn deurdat In aantal weergawes tot die sagteware aan die

gebruiker se behoefte voldoen. In plaas daarvan om aparte spesifikasies, ontwikkelings- en

validasie-aksies te hê, vind hierdie aktiwiteite gelyktydig plaas en die terugvoer oor die

aktiwiteite is baie vinnig (Sommerville 1996).

Figuur 2.10: In Diagrammatiese voorstelling van die Waterval model vir sagteware
ontwikkeling (Sommerville 1996).

Gelyktydige aksies
Aanvanklike

weergawe
Spesifikasies

Tussentydse
weergawesBreë

beskrywing

Validasie
Finale

weergawe

Figuur 2.11: In Diagrammatiese voorstelling van die Evolusionêre model
vir sagteware ontwikkeling (Sommerville 1996).
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Die totale rekordhoudingstelsel soos dit vir hierdie studie daar uitsien, bestaan uit 'n totaal van

171 skerms, ongeveer 232000 lyne bronkode, 277 verslagvorms in Engels, 277 verslagvorms

in Afrikaans, hulplêer, asook drie programdatabasisse. Dit sluit nie die databasisse vir die

onderskeie boerdery-eenhede, wat deur die gebruiker opgestel en gebruik word, in nie. 'n CD-

ROM met die installasie vir die FarrnRec program is agter in hierdie studie ingesluit. Die stelsel

kan geïnstalleer word tesame met 'n voorbeeld van 'n boerdery-eenheid.

Tydens die ontwikkeling van die FarmRec-stelsel is gepoog om die gebruikers soveel vryheid

as moontlik te bied. Die stelsel is só ontwerp dat die gebruiker groot vryheid het oor die

beskrywing van opsies. Die gebruiker kan op veelvuldige plekke opsies opstel volgens sy eie

keuse. So byvoorbeeld kan die gebruiker onbeperkte hoeveelhede dieretipe en -klasopsies opstel,

op voorwaarde dat die beskrywing betekenisvol vir die gebruiker is. Net so kan menigte ander

voorbeelde genoem word. Die opstel van opsies sal bespreek word soos wat die verskillende

komponente van die program bespreek word. Die gebruiker word ook sover moontlik nie verplig

om inligting te verskaf nie. Die gebruiker word net verplig om die essensiële tersaaklike inligting

vir die spesifieke onderwerp te verskaf. Daar is ook gepoog om die stelsel só te ontwerp dat die

gebruiker op verskillende vlakke kan rekord hou. Om byvoorbeeld van diere rekord te hou, word

die gebruiker verplig om net een kamp op die stelsel te registreer. Indien die gebruiker die

kampe, lande en plantprodukte wil gebruik, moet die verskillende kampe en lande geregistreer

word. Soos met alle rekenaarstelsels is dit so dat hoe meer inligting verskafword, hoe meer kan

uit so 'n stelsel voordeel getrek word. Deur die maksimum vryheid aan 'n gebruiker te bied, maak

dit die ontwikkelingswerk redelik kompleks. 'n Goue middeweg moet dus gevolg word tussen

vryheid en die rigiedheid van die stelsel.

Met die ontwerp van die stelsel is daar ook gewaak teen die onnodige insluit van funksies. So

byvoorbeeld het Cox (1996) bevind dat misplaaste modelle tot die mislukking van

besluitnemingstelsels gelei het. Parker (1999) het byvoorbeeld gestel dat simulasiemodelle, wat

van daaglikse klimaatdata afhanklik is en wat in 'n navorsingsomgewing baie suksesvol gebruik

word, nie noodwendig suksesvol deur die boer aangewend kan word op plaasvlak nie as gevolg

van byvoorbeeld die beskikbaarheid van eie weerdata, tyd en geskikte datavasleggingstoestelle.

So byvoorbeeld word in baie gevalle van die naaste weerstasie gebruik gemaak om die weerdata
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te bekom, wat me dieselfde as dié vir die spesifieke plaas is nie. Dit verlaag die

geloofwaardigheid van die resultate, aangesien geen inligting so belangrik soos eie inligting van

die gebruiker onder sy of haar spesifieke omstandighede is nie (Harsh et al. 1981; Van Reenen

& Davel 1986).

Die stelsel is dan ook in samewerking met voltydse en deeltydse boere ontwikkelom die sukses

daarvan te verseker (Parker 1999). Die eerste weergawe is ontwikkel en aan boere vrygestel. Al

die boere wat belang gestel het, is van 'n kopie, waarvan die plaaskaarte vir die stelsel voorberei

is, voorsien. Die gebruikers sluit voltydse sowel as deeltydse boere in wat afkomstig is vanaf die

Weskaap, Noordkaap, Ooskaap, Vrystaat en Noordwes. Die tipe boerderye wissel van uitsluitlik

kleinvee boerderye tot gemengde boerderye wat kleinvee, grootvee, akkerbou en wild insluit.

Die program is reeds vir meer as 100 gebruikers geïnstalleer. Die meerderheid van die

gebruikers het die stelsel self bemeester. Die gebruikers het nie 'n amptelike terugvoer sessie

deurgemaak nie, maar soos wat die stelsel deur die gebruikers gebruik word en vrae opkom, is

daar gekommunikeer. Die voorstelle wat sodoende vanaf die gebruikers verkry is, is

geïnkorporeer sodat die stelsel so praktykgerig as moontlik kan wees. Hierdie voorstelle het

eenvoudiger prosedures, nuwe funksies en verslagtipes ingesluit. Die ontwikkeling van die

stelsel het reeds in 1996 'n aanvang geneem. Verskeie weergawes (1.0.0, 1.2.0, 1.3.11, 2.0.0,

2.0.6), waarvan die eerste in 1998 verskyn het, is reeds vrygestelom hierdie voorstelle en

veranderinge te akkommodeer. Die verskille tussen weergawes en die vrystellingsdatums van

die verskillende weergawes word kortliks in Afdeling 5.4.5 bespreek. Die nuutste weergawe

(2.0.7) word in hierdie proefskrif aangebied en bespreek.

2.3.4 DATABASIS ONTWERP

'n Databasis model is 'n versameling van logiese strukture wat gebruik word om datastrukture en

dataverwantskappe wat in 'n databasis gevind word, voor te stel. Databasis modelle kan in twee

kategorieë, naamlik konseptuele en implementeringsmodelle, verdeel word. Die konseptueie

model fokus op die logiese natuur van die voorgestelde data. Die fokus is dus op die "wat" in

die databasis, eerder as op die "hoe" dit voorgestel word (Rob & Coronel 1997).
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Die implementeringsmodel het te doen met "hoe" data in 'n databasis verteenwoordig word of

hoe die datastrukture geïmplementeer word om die gemodelleerde model te verteenwoordig. Die

implementeringsmodel sluit die hiërargiese, netwerk- en relasionele databasis modelle in. Soos

reeds aangedui is die relasionele model gekies vir 'n aantal redes, waarvan die gemak van gebruik

en die feit dat die databasisstruktuur van geen waarde vir die gebruiker is nie, die belangrikste

redes is. Hierdie model beskik ook oor 'n baie kragtige en buigbare kapasiteit, naamlik SQL

("Structured Query Language"). SQL maak ad hoc navrae 'n realiteit. SQL is 'n vierde generasie

taal wat dit vir die gebruiker moontlik maak om te bepaal wat met data gemaak moet word,

sonder om te spesifiseer hoe dit gedoen moet word (Rob & Coronel 1997).

Die konseptuele model gebruik drie tipes verwantskappe om die assosiasie tussen entiteite te

beskryf. 'n Entiteit is 'n persoon, plek, voorwerp of ding waarvan data gekollekteer en gestoor

word. Hierdie drie verwantskappe tussen entiteite is as volg (Rob & Coronel 1997), en word aan

die hand van 'n voorbeeld verduidelik:

1. Een-tot-een verwantskap

Elke reënval aantekening ofrekord kan net aan een reënrneter behoort. Die een-tot-een

verwantskap word as "1:1"aangedui. Dit kan soos in Figuur 2.12 uitgebeeld word.

2. Een-tot-baie verwantskap

Een reënmeter (die "een") kan geassosieer word met meer as een kamp (die "baie"), maar

een kamp kan net met een reënmeter geassosieer word. Die een-tot-baie verwantskap

word as "I :M" aangedui. Dit kan soos in Figuur 2.13 uitgebeeld word.

3. Baie-tot-baie verwantskap

Een kamp kan meer as een soort diere bevat en een soort dier kan in verskillende kampe

wees. Hierdie verwantskap gee aanleiding tot 'n baie-tot-baie verwantskap (kamp tot

diertipes), en word as "M:N" aangedui. Dit kan soos in Figuur 2.14 uitgebeeld word.



61

Reënmeter 1

1

Reënmeter

M

Figuur 2.12: 'n Diagrammatiese
voorstelling van 'n een-tot-
een databasis verwantskap.

Figuur 2.13: 'n Diagrammatiese
voorstelling van 'n een-tot-
baie databasis verwantskap.

het

M

N

Figuur 2.14: 'n Diagrammatiese
voorstelling van 'n baie-tot-
baie databasis verwantskap.
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Die konseptueIe model sluit die Entiteit-verwantskap (E-V) model, asook die Objek

georiënteerde (OG) model in (De Wet 1999). Volgens Rob & Coronel (1997) word die E-V

model algemeen aanvaar en gebruik om:

1. Verskillende uitgangspunte tussen bestuurders, gebruikers en programmeerders

oor te dra en te vertolk.

2. Dataprosessering te definieer en behoeftebeperkings VIr die verskillende

uitgangspunte te help bepaal.

3. Help met die implementering van die databasis.

4. Wanneer met die relasionele model gewerk word, kan 'n verwantskap nie as

"M:N" aangedui word nie. 'n Intermediêre entiteit wat die verwantskap beskryf

moet geskep word. Hierdie entiteit bestaan uit die eienskappe ofkombinasie van

eienskappe wat die entiteit uniek kan identifiseer. Hierdie intermediêre entiteit

word met 'n vierkant wat 'n diamant omsluit, aangedui.

Die E-V model word gebruik om die E-V diagram op te stel. Die volgende simbole is gebruik

om die E-V diagram saam te stel (Rob & Coronel 1997):

1. 'n Reghoek is gebruik om die entiteite te verteenwoordig.

2. 'n Diamant is gebruik om die verwantskap tussen entiteite aan te dui.

3. Die nommer 1 is gebruik om die" 1" kant van die verwantskap aan te dui.

4. Die letter "M" is gebruik om die "baie" kant van die verwantskap aan te dui.

Indien dit 'n baie-tot-baie verwantskap is, word die letters "M" en "N" gebruik.

'n Entiteit in die E-V model stem ooreen met tabelle in 'n databasis. InSpesifieke inskrywing in

'n entiteit staan as 'n ry bekend. Die belangrikste entiteite vir die FarmRec-rekordhoudingstelsel

word in Tabel 2.1 saamgevat.
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TabeI2.1: Die belangrikste entiteite vir die FarmRec-rekordhoudingstelsel.

Entiteit Beskrywing

1 Arbeiderkoste - Nie-geallokeerd N ie-geallokeerde arbeiderskostes

2 Arbeiderkoste - Dier Alle arbeidskostes wat na diere geallokeer is

3 Arbeiderkoste - Kampe Alle arbeidskostes wat na kampe geallokeer is

4 Arbeiders Arbeidersinligting

5 BTW-opsies BTW-opsies

6 Dagboek Alle dagboek inskrywings

7 Diere aksie-opsies Diere aksie-opsie tabel

8 Diere op die BE Alle diere wat op die plaas is

9 Dierewaardes Waardes van diere oor tyd

10 Diertipe en -klasse Diertipe en -klasbeskrywings

Il Eie gedefinieerde aksies Eie gedefinieerde dierebestuursaksie-inligting

12 Eie gedefinieerde aksie opsies Eie gedefinieerde dierebestuursaksie opsietabel

13 Finansiële siklusse Finansiële siklusinligting

14 Hoofsiklusse Hoofsiklusinligting

15 Kampe Kampeienskapinligting

16 Kampgebruike Kampgebruikopsies

17 Kampgroepuits luitings Kampgroep uitsluitingsinligting

18 Kampgroepe Kampgroep beskrywingsopsies

19 Kampgroepsiklusse Kampgroep siklusinligting

20 Kampkoste GeaUokeerde kampkostes

21 Kampsiklusse Kampsiklusinligting

22 Kampuitsluitings Kampuitsluitingsinligting

23 Kampwaarde Kampwaarde-inligting oor tyd

24 Koper/verkoper/kontrak Kopers, verkopers en kontrakteur inligting

25 Koste-opsies Koste-opsies

26 Masjinerie Masjinerie inligting

27 Masjineriekostes Geallokeerde masj ineriekostes

28 Masjineriewaardes Masjineriewaardes oor tyd

Vervolg .....
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Tabel 2,1 vervolg ....

29 Materiaal Materiaalopsies

30 Melk Melkaksie-inligting

31 Melkkoste Melkaksie koste-inligting

32 Nie-boerdery inkomste Nie-boerdery inkomste-inligting

33 Nie-boerderykoste Nie-boerderykoste- inligting

34 Nie-geallokeerde koste Nie-geallokeerde koste-inligting

35 Oordragings Inligting van diere wat van een BE na 'n ander oorgedra word.

36 Oorsprong Diere-oorsprongopsies

37 Paaie Padinligting

38 Paar Paarinligting

39 Padkoste Geallokkeerde padkostes

40 Padwaarde Padwaarde-inligting

41 Plantprodukkwaliteit Plantprodukkwaliteit-inligting

42 Plantprodukkoste Geallokeerde plantprodukkostes

43 Plantprodukte Plantprodukopsies

44 Produk - eie def. opsies Eie gedefinieerde diereprodukopsies

45 Produk - eie def. Plantproduk inligting van eie gedefinieerde produkte

46 Produk - melkkoste Geallokeerde meLkprodukkoste

47 Produk - huide/velle Geallokeerde huide en velle produkinligting

48 Produk - eie def. koste Geallokeerde eie gedefinieerde produk koste

49 Produk - vesel Produkinligting vir vesel

50 Produk - huidekoste Huide en velle produkkoste

51 Produk - vleis Vleiskwal iteitinl igting

52 Produk - melk Meikkwaliteitini igting

53 Produk - veselkoste Geallokeerde veselkostes

54 Reënmeters Reënmeteropsies

55 Reënval Reënvalwaardes

56 Skeeraksies Verskillende maniere van skeer bv. mikskeer en volskeer

57 Skeermetodes Metode van skeeropsies, bv. hand ofmasjien

Vervolg .....
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Tabel 2.1 vervolg ....

58 SkeerseInaam Unieke skeerselbeskrywingsopsie

59 Toevoegings Inligting van alle diere wat toegevoeg is tot die BE

60 Veeartsenymateriaal Veeartsenykundige inligting vir die veeartseny-aksies

61 Veeartseny Veearseny dierebestuursin ligting

62 Verkoop as opsies Verkoop diere as opsies bv. vleis ofteelkoeie

63 Verwyderings Alle diere wat vanaf die BE verwyder is

64 Verwyderingsredes Rede waarom diere verwyder is

65 Vleisklasse Vleisklasopsies

66 Vleiskwaliteitname 'n Unieke naam vir vleiskwaliteitresultate

67 Voer Voeraksie-inligting

68 Voere Inligting van voere wat gebruik word

69 Volhoubaarheid Opsies wat die volhoubaarheid van waterbronne beskryf

70 VT punte Veldtoestand-opname puntbeskrywings

71 VTOpnames Inligting van veldtoestandopnames

72 Watergeleidings Watergeleidingsinligting

73 Watergeleidingskoste Geallokeerde watergeleidingskostes

74 Watergeleidingswaarde Waarde van watergeleidings

75 Waterpunte Waterpuntinligting

76 Waterpuntkoste Geallokeerde waterpuntkostes

77 Waterpuntwaarde Waterpuntwaardes

78 Weeg Dieregewiginligting

79 Weidingkapasiteit waardes Weidingkapasiteitwaardes van kampe

Soos reeds aangedui, is 'n verwantskap die assosiasie tussen twee entiteite. Elke verwantskap

is geïdentifiseer en 'n naam gegee wat beskrywend van die verwantskap is. Die verwantskap

word met 'n werkwoord beskryf.

Twee verwantskapterme naamlik verwantskaporde ("Connectivity") en verwantskapgetal

("Cardinality") word addisioneel tot die E-V diagram bygevoeg. Die verwantskaporde is die term

wat die verwantskaptipe (1: 1, 1:M, M:N) aandui. Die verwantskapgetal is die term wat gebruik

word om die spesifieke aantal entiteitvoorkomste wat geassosieer word met een voorkoms van



die geassosieerde entiteit, aan te dui. Hierdie getal word aangedui deur die getal in hakies langs

die entiteit te plaas. 'n Voorbeeld van 'n E-V diagram word in Figuur 2.15 gegee.

'n Reënmeter kan met 'n kamp
geassosieer word of met geen kampe nie.
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Reënmeter

Wanneer die E-V diagramme vir al die entiteite gekombineer word, kan die totale E-V diagram

soos in Figuur 2.16 uitgebeeld word. Die verskillende kleurskakerings en patrone is gebruik om

die verskillende komponente makliker te onderskei. 'n Soliede kleur dui primêre inligting aan,

terwyl die effens ligter skakering opsies wat deur die gebruiker opgestel kan word, voorstel. 'n

Aantal entiteite is wit gelaat. Hierdie entiteite kan ook deur die gebruiker opgestel word.

(O,M) 1

Elke entiteit beskik oor karaktertrekke ook bekend as eienskappe. Elke eienskap moet oor 'n

naam beskik wat die omvang en inhoud van die eienskap aandui. Elke eienskap beskik ook oor

'n omgewing wat die moontlike waardes van die eienskap bepaal. Eienskappe verteenwoordig

die velde in 'n tabel (entiteit) van 'n databasis. In Tabe12.2 word die eienskappe van die "Kamp"-

entiteit gegee.

word ge-
assosieer

met

(1,1) M

'n Spesifieke kamp kan net met een
reënmeter geassosieer word.

Kampe

Figuur 2.15: 'n E-V diagram wat die kampe- en reënmeterverwantskap
verteenwoordig.
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Figuur 2.16: E-V diagram van die FarmRec-rekordhoudingstelsel.
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Eienskap Inhoud / Beskrywing

Kampno Kamp- identifikasienommer.

Datum_Geskep Datum waarop die kamp beskikbaar geraak het vir beweiding of
akkerbou-aktiwiteite.

Kampnaam Naam van die kamp of land.

Plaasnaam Naam van die plaas waaraan die kamp behoort.

Kampgroep Groep waaraan die kamp behoort.

KampBeskrywing 'n Beskrywing vir die kamp.

KampGrootte Oppervlakte van die kamp in hektaar (ha).

PotWK Die potensiële weidingkapasiteit van die kamp wanneer dit oor 'n
goeie veldtoestand beskik, en word aangegee in hektaar per
grootvee eenheid (ha GVE-1).

RelWK Die relatiewe weidingkapasiteit van die kamp soos wat dit tans daar
uitsien, en word aangegee in ha per grootvee eenheid (ha GVE-1

).

Hierdie waarde word gebruik om die berekenings mee te maak.

VTPuntNaam Naam van die veldtoestandpunt wat met die kamp geassosieer
word.

ReerU\1eterNaam Naam van die reënrneter wat met die kamp geassosieer word.

Memo Notas aangaande die kamp word hier gestoor.

DatumBeeindig Wanneer die gebruik van die kamp beëindig word, word die datum
hier gestoor.

RedeBeeindig Die rede vir die beëindiging van die gebruik: van die kamp.

Eienskappe van die "Kamp"-entiteit.TabeI2.2:
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2.3.5 KOPPELVLAK ("INTERFACE")

Die vermoë van die gebruiker om 'n rekenaarstelsel te bemeester en te gebruik word tot 'n baie

groot mate deur die koppelvlak ("interface") van die spesifieke stelsel (De Wet 1994; 1999)

bepaal. Hoewel die gebruiker handleidings tot sy/haar beskikking het en formele opleiding kan

ondergaan, is die uiteindelike interaksie met die koppelvlak van die stelsel die deurslaggewende

faktor. Die koppelvlak moet die behoeftes, ervaring en vermoëns van die gebruiker in ag neem.

Terugvoer vanaf die gebruikers moet gebruik word om die koppelvlak te verbeter.

Die ontwerper van die koppelvlak moet dus die fisiese en verstandelike beperkings van die

persone wat die rekenaarstelsel gebruik, in berekening hou (Sommerville 1996). Die koppelvlak

moet dus gebruikergesentreerd wees (Norman & Draper 1986). Die ontwerper moet ook in

gedagte hou dat die gebruiker 'n taak moet verrig. Die koppelvlak moet dus taakgeoriënteerd

wees. Insette vanaf die gebruiker aangaande die koppelvlak is dus van groot waarde (Kyng 1988;

Greenbaum & Kyng 1991).

Die funksie van die koppelv lak is om inligting vanaf die gebruiker te kry, en om inligting aan die

gebruiker te verskaf. 'n Eenvormige uitleg en aangesig is belangrik en skep die minste

verwarring by gebruikers. Indien 'n metafoor gebruik kan word, dra dit baie by tot

gebruikersinteraksie. 'n Metafoor is wanneer kennis van 'n bekende omgewing in terme van

elemente en hul verwantskap tot mekaar geprojekteer word op elemente en hulle verwantskappe

in 'n onbekende omgewing (Preece 1994).

'n In-diepte bespreking van koppelvlakke is buite die grense van hierdie proefskrif. Aangesien

dit egter 'n baie belangrike aspek is, gaan dit baie kortliks aangeraak word.

Aangesien Afrikaans en Engels die grootste aanslag onder die kommersiële boere geniet, is die

stelsel met 'n Afrikaanse sowel as 'n Engelse koppelvlak beskikbaar gestel. Die gebruiker kan

ook die taal van die databasis van die boerdery-eenheid selekteer. Dit het tot gevolg dat

verskillende kombinasies van koppelvlak- en databasistaal moontlik is.
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2.3.5.1 Tipe koppelvlak

Soos die rekenaartegnologie ontwikkel het, het daar 'n verskeidenheid koppelvlakke ontstaan.

Die verskillende tipes koppelvlakke kan op verskillende maniere geklassifiseer word. Die mees

algemeenste is die verdeling tussen karakter- en grafiesgebaseerde koppelvlakke. "Command-

language" en "Form-filling" is voorbeelde van karaktergebaseerde koppelvlakke. Die

grafiesgebaseerde koppelvlakke sluit direkte manipulasie en WIMPG ("Windows, Icons, Menus,

Pointers and Graphics") in (Sommerville 1996; Dix et al. 1998).

In die FarmRec-stelsel word van grafiesgebaseerde uitlegte gebruik gemaak. Die kaartgedeelte

is hoofsaaklik grafies, terwyl die meeste van die inligting in die vorm van vorms in 'n grafiese

omgewing aanbied word. Op hierdie vorms is 'n mengsel van keuses en opsies wat kan bestaan

uit velde waar inligting ingetik moet word, opsies wat uit lyste gekies of gemerk kan word en

opsies wat aan of af geskakel kan word. Die sleutelbord en muis word gebruik om te navigeer,

insette en keuses te maak. Aspekte van die "form-filling" koppelvlak is ook gebruik, aangesien

baie van die gebruikers vertroud is met die tipe uitleg en die gebruik van die TAB-sleutel om van

veld tot veld te beweeg. Die vorm uitleg is ook sover moontlik konstant gehou om

eenvormigheid te bevorder.

Die stelsel maak gebruik van 'n multi-dokument koppelvlak ("multi document interface"). Dit

beteken dat meer as een boerdery-eenheidlêer of -databasis op 'n slag vertoon en gebruik kan

word.

2.3.5.2 Menu's

Die gebruik van menu's het sekere voordele (Sommerville 1996):

1. Die gebruiker hoef nie funksiename te ken nie. Dit word in 'n geldige lys verskaf.

Betekenisvolle funksiename kan sodoende ook aan die funksie gegee word.

2. Die gebruiker hoef minder te tik.

3. Gebruikersfoute kan beperk word deurdat die ongeldige funksies uit die lys

verwyder of onaktief gemaak kan word. Funksies kan dus nie buite verband

gebruik word nie.

4. Inhoud-afhanklike hulp kan makliker verskafword.
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Weens die omvang van die rekordhoudingsfunksies, is menus gebruik om die verskillende

funksies en verslae logies en georden te hou. Die menu's is so gegroepeer dat die groepe

funksies wat oor dieselfde onderwerp handel, bymekaar is. Die standaard uitleg van menu's soos

vir die meeste Windows" programme naamlik "Lêer" "Redigeer" "Vertoon" "Funksies", , , , ,
"Verslae", "Hulp" ("File, Edit, View, Tools, Reports, Help"), is gebruik. Daar is ook van opwip

menu's ("popup") gebruik gemaak. Die uitlegte van die menu's word in Hoofstuk 3 bespreek.

2.3.5.3 Foutherstel

Gebruikers maak die een of ander tyd 'n fout tydens die gebruik van 'n stelsel. Dit is waarom 'n

goeie koppelvlak een of ander vorm van beskerming moet hê (Sommerville 1996). Bevestiging

van die gebruiker wanneer 'n destruktiewe aksie uitgevoer word, is 'n vorm van beskerming.

Deurgaans in die ontwikkeling van die stelsel is van hierdie tegniek gebruik gemaak om

gebruikers te waarsku en/oftoestemming te verkry om aksies uit te voer. Dieselfde meganisme

word in die vorm van voorgestelde aksies aangewend. Die gebruiker word die geleentheid

gebied om aksies op te stel. Die aksies word egter eers in die databasis vasgelê wanneer die

gebruiker opdrag gee om die data vas te lê. Die aksie(s) kan dus baie maklik gekanselleer of

gewysig word voordat die aksie(s) vasgelê word.

By feitlik alle inligting wat in tabelle voorgestel word, is opsies vir toevoeging, redigeer en

verwydering aangebring. Die veronderstelling is dat die gebruiker die inskrywing kan redigeer

oftotaal verwyder. Indien 'n inskrywing verwyder word, word die gebruiker gewaarsku van die

moontlike implikasies.

Foutboodskappe word ook vertoon indien 'n fout voorkom of onwettige aksies geneem word.

Moontlike oplossings en/of aksies word by die relevante fout verskaf.

2.3.5.4 Komponente

'n Verskeidenheid komponente is gebruik. Die gebruiker sal sommige van die komponente

gebruik en ander word gebruik om inligting duideliker voor te stelof te groepeer. Sommige
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komponente word gebruik om die inligting te groepeer en ander word gebruik waar die gebruiker

inligting kan of moet verskaf of keuses maak.

Die volgende komponente is gebruik waar die gebruiker interaksie met die stelsel het. Die

gebruiker voer inligting in, maak keuses en voer beheer oor die stelsel uit met hierdie

komponente:

1. Teksvelde ("text boxes") word baie gebruik waar insette vanaf die gebruiker

verlang word. Die gebruiker kan of moet inligting in hierdie velde intik.

2. Etikette ("labels") is baie gebruik om teksvelde of ander inligtingsvelde te

beskryf. Memovelde is gebruik waar die gebruiker notas aangaande 'n onderwerp

of voorwerp kan maak.

3. Opsievelde ("check boxes") is gebruik waar die gebruiker een of meer opsies uit

'n lys van opsies kan kies. In sommige gevalle word 'n ",/" en by ander 'n "X"

gebruik om die opsie(s) wat gekies word, aan te dui. Een of meer van die

beskikbare opsies kan gekies word.

4. Opsieknoppies ("option buttons") is gebruik waar die gebruiker een van 'n lys van

moontlike opsies kan kies. Slegs een van die beskikbare opsies kan sodoende

gekies word.

5. Die aksieknoppie ("command button") is baie gebruik om funksies aan die

gebruiker te bied. Deur die knoppies te kies, vind die funksie plaas wat op die

knoppie met teks aangedui is. Dié kontrole word gebruik om byvoorbeeld aksies

uit te voer, te stop of te kanselleer, na 'n ander skerm te navigeer, seleksies te

maak, hulp te verkry en vele ander funksies.

6. Oopvoulyste ("dropdown combo boxes") is gebruik waar die gebruiker uit 'n lys

van opsies kan kies. Die gebruiker selekteer 'n opsie uit die lys met die muis of
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gebruik die rigting pyle ("cursor keys") om 'n seleksie te maak. Die doel van

hierdie lyste is om die tikwerk en spelfoute te verminder en die inset proses te

verhaas. In baie gevalle is daar 'n aksieknoppie langs die lys aangebring. Hierdie

knoppie bied die gebruiker die geleentheid om die opsies in die oopvoulys op te

stel volgens sy of haar keuse.

7. Wanneer die gebruiker drywe, gidse en lêers ("drives, directories and files") moet

kies, is van die dryf-, gids- en lêerlys komponente ("drive list, directory list and

file list") gebruik gemaak.

8. Die "common dialog"-komponent is gebruik waar die gebruiker lêers wilopen,

stoor of stoor onder 'n ander naam.

9. Waar data in tabelle aangebied word, is van die tabelkomponent ("grid") gebruik

gemaak. In sommige gevalle is die tabel net gebruik om inligting te vertoon,

maar in die meeste gevalle word die tabel gebruik om inligting-inskrywings te

kies, te redigeer of te verwyder. In sommige gevalle kan die inskrywing in 'n

tabel gedubbel kliek ("double click") word om 'n verdere funksie te laat

plaasvind. By sommige tabelle kan die kolomhoofde geselekteer word om die

data te orden wat sodoende ook die tipe verslag wat gegenereer word, bepaal.

10. Wanneer die muis oor sekere komponente beweeg word en vir 'n paar sekondes

op die komponent stil gehou word, word komponent teks ("tooltip text") vertoon.

11. Wanneer met die muis oor byvoorbeeld die tabelle beweeg word, word opsie- en

seleksie-inligting in die statusbalk ("status bar") vertoon.

12. Die kaart- en legendekomponente is gebruik om die plaaskaart en -inligting te

vertoon. Die legendekomponent vertoon die eienskapgroepe en -beskrywings wat

op daardie stadium op die kaart vertoon word.
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13. Die skuifbalk ("slider") komponent is gebruik om waardes vinnig en maklik te

verander. Die gebruiker skuif net 'n knoppie met die muis op 'n balk om die

waarde te verander.

Die volgende komponente is gebruik om inligting te groepeer of meer duidelik voor te stel. Die

gebruiker kies of maak dus nie direkte insette met hierdie komponente nie:

1. Die raam ("frame") en

2. paneel ("panel") komponente is gebruik om komponente en inligting te groepeer

in eenhede sodat die uitleg en rangskikking meer logies daar uitsien.

3. Die grafika kontrole ("picture box") is gebruik om 'n funksie of inligting toe te lig

met grafika. Hierdie komponent is ook gebruik om 'n prentjie te vertoon van 'n

arbeider by die arbeider inligtingsfunksie.

4. Die indekskomponent ("tab control") is gebruik om die aantal skerms

("windows") te beperk, asook om die hoeveelheid inligting wat op 'n skerm

vertoon word te verminder en logies te groepeer. Die indekskontrole is baie

gebruik om onderskeid te maak tussen die toevoeging, redigering en verwydering

van inligting wat in 'n tabel vertoon word.

5. Die grafiekkomponent ("graph control") is gebruik om inligting deur middel van

grafieke voor te stel.

6. Die verslagkomponent ("report control") is gebruik om verslae te genereer, te

vertoon en op 'n drukker uit te druk.

7. Die vordering wat met uitgerekte funksies gemaak word, word met die

vorderingsbalk ("progress bar") aangedui.
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2.3.5.5 Kleur

Die gebruik van kleur by die koppelvlak is baie belangrik en geniet prominente aandag in die

koppelvlak literatuur. Die oordeelkundige gebruik van kleur kan baie betekenis en

funksionaliteit tot die koppelvlak toevoeg. Dit is ook so dat oordadige gebruik van kleur sonder

Induidelike of definitiewe funksie, bydra tot die sogenaamde "Las Vegas" effek. Dit beteken dat

die kleur die gebruiker aanvanklik trek, maar na Inwyle raak die kleure verwarrend en die aandag

word afgelei van die taak voor hande. Dit kan selfs die gebruiker se oë uitput of seermaak

(Sommerville 1996; Shneiderman 1998).

Die kleur van die vorms van die ontwikkelde rekordhoudingstelsel word bepaal deur die

kleurskema wat die gebruiker vir die Windows" -omgewing gekies het. Die standaard kleur van

Windows" is liggrys. Die kleur van die skrif is swart, behalwe vir Inpaar knoppies waarvan die

skrif rooi is. Dit is net om die aandag van die gebruiker te vestig op die belangrikheid van die

funksie. Die "Opdateer"-funksie is byvoorbeeld rooi gemaak. Hierdie opsie word beskikbaar

sodra eienskappe verander het en die inligting in die databasis opdateer moet word. Die skrif van

die "Verlaat" ("Finish"), "Vaslegging" ("Commit") en "Allokeer" ("Allocate") knoppies is ook

rooi. Die agtergrond van die kontroles waar die gebruiker insette moet selekteer oftik, is wit.

Die agtergrond van die kontroles (byvoorbeeld etikette) wat net gebruik word ter beskrywing of

om inligting te verskaf, is die kleur van die vorm waarop die kontrole voorkom. Die agtergrond

van die tabelle is wit met swart skrif sodat die inligting in die tabel duidelik gelees kan word.

Die gebruik van blou skrif is tot die minimum beperk, aangesien die oog van die mens min blou

stafies het en dit tot ooguitputting lei.

Die kleure wat op die kaart gebruik word, is ook so geselekteer dat daar nie skakerings van

dieselfde kleur gebruik word nie. Dit kan tot verwarring lei. Die kleure is dus beperk tot 16

duidelik onderskeibare kleure.

2.3.5.6 Gebruikerbystand

Addisioneel tot die hulp wat in die vorm van die statusbalk, komponenthulp ("tooltips"),

beskrywende etikette ("labels") en sinvolle groepering van skerms voorkom, is In omvattende
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hulpstelsel bygevoeg. Die hulp in 'n hulpstelsel kan in drie kategorieë verdeel word, naamlik

inhoud-, prosedure- en konsephulp.

Die inhoudhulp bevat die "Wat is dit" en die "Waarom is dit nodig". Hierdie tipe hulp is vervat

in die vorm van die komponenthulp, statusbalk en die hulpknoppies wat aangebied word. Op

feitlik alle skerms is 'n "Hulp"-knoppie bygevoeg wat die gebruiker direk na die relevante

hulponderwerp neem.

Prosedurehulp verskaf die stappe wat gevolg moet word om 'n taak uit te voer. Hierdie tipe hulp

konsentreer op die "hoe" eerder as die "wat" en "hoekom". Hierdie tipe hulp is beskikbaar in die

vorm van die inhoudsopgawe en indeksinskrywings in die hulplêer.

Konseptuele hulp verskaf agtergrondinligting, eienskappe, oorsigte en prosedures. Dit verskaf

uitgebreide "wat" en "hoekom" inligting, meer as wat nodig is om 'n taak te verrig. Agtergrond

inligting beskryfkonsepte, eienskappe en hoe inligting hanteer word in meer besonderhede. Dit

bevat ook kortpaaie na een of meer prosedures. So byvoorbeeld beskryf'n oorsig verskeie aparte

prosedures, prosesse en kan na verskillende onderwerpe verwys met behulp van kortpaaie ("short

cuts" en "jumps"). Aangesien konsepinligting meer omvattend as prosedure- en inhoudhulp is,

kan dit meer as een onderwerp beslaan en koppelings met die onderwerpe bevat, asook paragraaf

punte ("bullets") en subopskrifte. Die oorsig ("overview") en begin ("getting-started")

onderwerpe is voorbeelde van hierdie tipe hulp. Die konseptuele hulp vorm deel van die

inhoudsopgawe en volg die patroon van die take soos uiteengesit in die inhoudsopgawe.
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2.4 SAMEVATTING

'n Verenigde boerdery rekordhouding- en inligtingstelsel vir 'n multi-vertakte boerdery moet

voorsiening maak vir skakeling met die verskillende vertakkings. Die data en inligting moet

vanaf die hulpbronne opgebou word tot by die finansiële inligting. So 'n stelsel sal dus uit

verskeie modules bestaan wat die verskillende vertakkings en fasette van so 'n boerdery saamvat.

In hierdie Hoofstuk is die verskillende fasette gegroepeer volgens hulpbronoorsprong, naamlik

natuurlik, finansieel en ander. Die skakeling tussen die modules sal afhang van die mate waartoe

inligting uitgeruil moet en kan word. Die oordra en uitruil van inligting tussen modules is in breë

trekke bespreek. Die finansiële komponent het die meeste skakeling met modules, aangesien

finansies by alle modules betrokke is. Die data wat by die verskillende modules aangeteken

word, word as inligting in die vorm van verslae aangebied. Hierdie verslae kan 'n direkte

afstammeling van die insette wees, of dit kan in kombinasie van inligting oor modules bestaan.

Die integrasie, uitruiling en oordra van inligting tussen modules, sal die tyd en arbeid vir

datavaslegging beperk. Hierdie ekstra arbeid en tyd om rekord te hou sal beloon word met

vinniger toegang en 'n groter verskeidenheid van inligting. Die voordele kan kortliks soos volg

saamgevat word:

1. Meer akkurate beheer en kontrole oor hulpbronne.

2. Finansiële inligting aangaande aksies.

3. Geskiedkundige aksies en profiele van byvoorbeeld veegetalle, kampbenutting,

masjinerie-instandhouding, arbeid, veldtoestand, ens.

4. Ingeligte bestuur.

5. Ingeligte besluitneming.

Die tweede gedeelte van hierdie Hoofstuk handeloor die ontwerp van die voorgestelde

rekordhoudingstelsel. Die sagteware-ontwerp, ontwikkelingsomgewing, sagteware-

ontwikkelingsproses, databasisontwerp en koppelvlakontwerp, naamlik tipe koppelvlak, menu's,

foutherstel, komponente, kleur en gebruikersbystand word bespreek. Die stelsel is ontwikkel

deur van Visual Basic®gebruik te maak. 'n Kombinasie van die waterval-model en evolusionêre

proses van ontwikkeling is gebruik. Die data van die stelsel word in 'n relasionele databasis



78

(Access") gestoor. Die entiteite, verwantskappe en eienskappe van die databasis word bespreek.

'n Multi-dokument koppelvlak met menu's word gebruik. Aandag is ook kortliks aan die

koppelvlak ontwerp, die komponente wat in die koppelvlak gebruik word, die kleure van die

koppelvlak en die hulpstelsel gegee.

InHoofstuk 3 word die implementering van hierdie stelsel bespreek. In Hoofstuk 4 word die

verslae wat uit die stelsel verkry kan word, bespreek.



HOOFSTUK3

STELSELIMPLEMENTERING EN DATA-VASLEGGING

Na die stelsel op die gebruiker se rekenaar geïnstalleer is, is die stelsel gereed om gebruik te

word. Hierdie Hoofstuk sal die handeling en prosedures bespreek vir die implementering en

data-vaslegging soos wat die gebruiker daarmee in aanraking sal kom. Die belang, omvang en

noodsaaklikheid sal bespreek word soos wat dit ter sprake kom.

Wanneer die stelsel geaktiveer word, word 'n flitsskerm vertoon (Figuur 3.1) waarna die

hoofskerm van die stelsel vertoon word. Op die flitsskerm verskyn die naam van die stelsel, die

logo, stelselbeskrywing, weergawe, die taal van die koppelvlak en die kopiereg-inligting.

Indien die sagteware nie geregistreer is nie, verskyn 'n registrasieskerm ná die flitsskerm, of

indien geregistreer, verskyn die hoofskerm van die stelsel (sien Figuur 3.2). Geen boerdery-

eenheid (BE) is op hierdie stadium geopen nie, tensy die programopsie wat die stelsel forseer om

die laaste geopende lêer te open, gemerk was. Vanaf hierdie skerm is 'n aantal funksies

beskikbaar. Dit is funksies wat nie betrekking op 'n BE het nie. 'n Uiteensetting van die menu

waarop die bespreking in hierdie proefskrif gegrond is, word in Figuur 3.3 gegee.

3.1 INLEIDING

3.2 STELSELAANVANG

Rekorhoudingstelsel vir Veeboerder,

Weergawe 2.0.1 (Afrikaans)
Kopiereg: Dept Landbou Vrystaat

Figuur 3.1: Die FarmRec-flitsskerrn.
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Figuur 3.2: Die FannRec-hoofprogramskerm.

Figuur 3.3: 'n Grafiese voorstelling van die komponente van die FannRec-
hoofprogrammenustruktuur .
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3.2.1 DIE AANVANGS "Lêer"-MENU

Die "Lêer"-menu bevat die funksies wat die gebruiker in staat stelom lêers in totaliteit te

manipuleer.

Die eerste funksie is die "Skep nuwe BE"-funksie. Hierdie funksie word volledig in Afdeling 3.3

bespreek.

Die "Open BE" -funksie laai of open die BE-lêer wat die gebruiker selekteer. Nadat die gebruiker

die funksie (Sleutelkode: >Lêer >Open BE) geselekteer het, verskyn die skerm waarmee die

gebruiker deur die verskillende gidse kan navigeer om die verlangde BE-lêer te vind. Dié skerm

open en vertoon die aanvangsgids wat vir die stelselopgestel is. Die gebruiker kan die

aanvangsgids self bepaal. Die bepaling van die aanvangsgids word in Afdeling 3.10.9.2

bespreek. Die lêeragtervoegsels van die lêers wat vertoon word, is ".FRe" of ".fre". Hierdie

agtervoegsel dui aan dat dit 'n aktiewe BE-lêer is. Die gebruiker selekteer die verlangde lêer

gevolg deur die "Open"-knoppie of deur die lêemaam te dubbel kliek. Die BE-lêer word dan ge-

open. 'n Tweede metode om In lêer te open is om die lêer vanuit die pasgeopende lêerlys

onderaan die "Lêer"-menu te selekteer. Die vier mees onlangse geopende lêemame word in

hierdie lys vertoon. Sodra die gebruiker die inskrywing selekteer, word die lêer geopen. 'n Derde

metode is om die "Open"-knoppie op die "Funksie"-snelbalk te selekteer.

Wanneer die gebruiker 'n BE-lêer open wat met 'n ouer weergawe van die stelsel geskep is, sal

die lêer outomaties omgeskakel word nadat die gebruiker die keuse gebied is om met die

omskakelingsproses voort te gaan. Indien die omskakelingsopsie nie geselekteer word nie, sal

die lêer nie geopen word nie. Indien die weergawe van die lêer nuwer as die weergawe van die

stelsel is, sal die gebruiker verwittig word en die lêer sal nie geopen word nie. Indien die

omskakelingsopsie geselekteer word, word die oorspronklike lêer behou. Die weergawe, asook

Meer as een BE-lêer kan op 'n slag geopen wees. Die stelsel is met 'n multi-dokument

koppervlak ontwikkel. Volg die prosedure soos hierbo beskryf om meer BE-lêers te open. Die

naam van die BE verskyn in elke skerm. Die gebruiker kan tussen die skerms navigeer deur die

onderskeie kaartskerms te selekteer of deur van die "Skerms"-menu gebruik te maak.
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die" .ibk" lêeragtervoegsel, word tot die oorspronklike lêemaam toegevoeg. Die omgeskakelde

lêer beskik nou oor die oorspronklike naam. So byvoorbeeld sal die lêer "Lêer.frc" wat oor die

weergawe "2.0.1" beskik, ná omskakeling as "Lêer_2_0_1.ibk" bekendstaan. Laasgenoemde lêer

kan nog deur FarmRee weergawe 2.0.1 geopen word. Gedurende die omskakelingsproses kan

die gebruiker gevra word om sekere vrae te beantwoord of om sekere opsies te selekteer. Die

omskakelingsproses kan nie gestaak word nadat dit begin is nie.

Met die "Vind BE"-funksie, kan die gebruiker die hardeskyf of -skywe in die rekenaar deursoek

vir BE-lêers. Nadat die funksie (Sleutelkode: >Lêer >Vind) geselekteer is, verskyn die skerm

wat in Figuur 3.4 vertoon word.

Lêer/. in gids:

ad:\
e3P.og.am Files
E5JFa.mRec

DePut.frc
Glen.hc
Toetsplaes.frc
VOORBEELD_3J.c

Gids:

&' Fa.mUnitFiles

Lêers gevind
~ • II. . ••

Dd:\P.og.am File.\FarmRec\FarmUnitFile.\Glen.frc
o d:\P.og.am Files\FarmRec\FarmUnitFile.\ Toetoplaa..t.c .
~(f\Piiïgï;inï·rllëi\FáïiiïR·ëc\rarm1Jiïlïi=lreïW01IRiïE~[O"·-:r.ïïC···-·-······----·,............._ _ _ - _ _ _ =.- _ _ _ j

Figuur 3.4: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die
seleksiekriteria en resultate vir die "Vind"-
funksie onderskeidelik geselekteer en
vertoon word.

Die gebruiker moet die lêeragtervoegsel uit die oopvoulys selekteer waarvoor gesoek moet word.

Die soektog kan ook verder verfyn word deur die dryf en gids te selekteer. Die lêers in die

spesifieke geselekteerde gids word in die regterkantse lys vertoon. Die soektog word geaktiveer
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deur die "Soek"-knoppie te selekteer. Sodra die soektog begin, verander die "Soek"-knoppie na

die "Herstel"-knoppie. Die resultaat word in die onderste tabel vertoon. 'n Enkele of

meervoudige lêers wat gevind is, kan geopen word deur die blokkie of blokkies langs die naam

te merk, gevolg deur die "Open"-knoppie. Indien 'n verdere soektog geloods wil word, moet die

"Herstel"-knoppie geselekteer word.

Vanaf die "Lêer"-menu kan die onderhoud van die BE-databasisse gedoen word.

Databasisonderhoud kan nie uitgevoer word indien die spesifieke databasis of enige ander

databasis geopen is nie. Die "Databasisonderhoud"-funksie bestaan uit twee funksies, naamlik

die "Kompaktering "- en "Herstel "-funksies.

Soos wat 'n databasis gebruik word, word die databasis gefragmenteer, en sodoende beslaan die

databasis meer hardeskyfspasie as wat nodig is. Deur die databasis periodiek te kompakteer,

word hardeskyfspasie gespaar, asook die toegang tot die databasis versnel. Nadat die

kompakteringsfunksie (Sleutelkode: >Lêer> Databasis onderhoud> Kompakteer ) geselekteer is,

verskyn die lêerseleksieskerm. Die gebruiker selekteer die lêer wat gekompakteer moet word,

gevolg deur die "Save"-knoppie. Die oorspronklike lêeragtervoegsel word verander na ".ebk".

Hierdie lêer is 'n presiese weergawe van die lêer voor kompaksie. Die gekompakteerde lêernaam

eindig nou met ".fre". Indien die oorspronklike lêer met die ".ebk" agtervoegsel gebruik wil

word, moet die lêernaam terugverander word om met" .fre" te eindig.

Die databasis "Herstel"-funksie is 'n funksie wat poog om 'n beskadigde databasis só te herstel

dat dit weer gebruik kan word. Databasisse word beskadig wanneer die krag byvoorbeeld afgaan

gedurende die skryf van data na die databasis of wanneer die rekenaar staak. Nadat die

herstelfunksie (Sleutelkode: >Lêer >Databasis onderhoud >Herstel) geselekteer is, verskyn die

lêerseleksieskerm. Die gebruiker selekteer die lêer wat herstel moet word gevolg deur die

"Save"-knoppie. Die stelsel sal probeer om die skade te herstel en terugkeer na die hoofprogram.

Die "Rugsteun/herstel" -funksie (Sleutelkode: >Lêer >Rugsteun/herstel) is net 'n koppeling tussen

die FarmRee-stelsel en die rugsteun- en herstelfunksie wat reeds in die Windows" bedryfstelsel

beskikbaar is. Indien die koppeling nie funksioneel is nie, kan die funksie as volg gevind word:
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>Start >Programs >Accessories > System Tools >Backup. Die gebruiker moet gereeld die BE-

lêer of lêers wat gebruik word, rugsteun. Indien 'n databasis onherstelbaar beskadig word, kan

die gerugsteunde weergawe gebruik word.

Met die "Drukker opstelling"-funksie (Sleutelkode: >Lêer >Drukker opstelling) kan die

aanvangsdrukker ("Default printer") vir die Windows" bedryfstelsel geselekteer word. Die

eienskappe van dié drukker kan ook verstel word. Die FarmRec-stelsel maak gebruik van die

aanvangsdrukker om verslae uit te druk.

Met die "Drukker kantlyne"-funksie (Sleutelkode: >Lêer >Drukker kantlyne) kan die gebruiker

die kantlyne van die verslae verstel. Die kantlyngroottes is spesifiek aan elke tipe drukker. Die

gebruiker moet dus die drukker waarvoor die kantlyne opgestel word, selekteer. Die

kantlyngrootte vir die onderskeie bladsy-oriënterings kan ingevul en die resultaat vertoon word

deur die onderskeie bladsyoriënterings te selekteer.

3.2.2 DIE AANVANGS "Redigeer"-MENU

Op die "Redigeer"-menu is net een funksie beskikbaar, naamlik "Voorkeure". Met hierdie

funksie kan 'n verskeidenheid eienskappe van die stelsel verstel word. Aangesien die implikasies

van hierdie eienskappe tot 'n groot mate op die BE-lêer van toepassing is en nie 'n groot invloed

op die stelsel het voor 'n BE-lêer geopen is nie, word hierdie funksie aan die einde van die

implementering van die FarmRec-stelsel breedvoerig in Afdeling 3.10.9 bespreek.

3.2.3 DIE AANVANGS "Vertoon"-MENU

Op die "Vertoon"-menu is ook net een funksie, naamlik "Snelbalk", beskikbaar. Om herhaling

te voorkom sal die werking van hierdie funksie in Afdeling 3.6 breedvoerig saam met die ander

snelbalkfunksies bespreek word.
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3.2.4 DIE AANVANGS "Funksie"-MENU

Op die aanvangs "Funksie"-menu verskyn drie funksies naamlik die "Sakrekenaar"-, "Area- en

volumerekenaar"-, asook die "Omskakelingstabelle"-funksies.

3.2.4.1 Die "Sakrekenaar"-funksie

Die "Sakrekenaar"-skerm (Figuur 3.5) verskyn wanneer die funksie op die menu geselekteer

word (Sleutelkode: >Funksies >Sakrekenaar) ofwanneer 'n numeriese veld gedubbel kliek word.

Die funksies is dieselfde as wat op 'n eenvoudige sakrekenaar gevind word, naamlik die syfers

van 0 tot 9, die vier bewerkingstekens, naamlik vermenigvuldig, deel, optel en aftrek, asook die

persentasie, vierkantswortel en omgekeerde funksies. Die sakrekenaar beskik ook oor die

"Geheue"-funksies. Die syfers en bewerkingstekens kan met die muis of op die sleutelbord

gedruk word. Wanneer die "OK"-knoppie geselekteer word en die "Sakrekenaar"-funksie vanaf

'n numeriese veld geïnisieer is, word die waarde op die skerm in die numeriese veld geplaas. Die

"Kanselleer"-knoppie laat die gebruiker dié funksie verlaat sonder om die waarde op die skerm

in die numeriese veld te plaas.

Rekenaal

Hulp I
Figuur 3.S: Die "Sakrekenaar"-skerm.



3.2.4.2 Die "Area- en volumerekenaar"-funksie
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Die doel van hierdie funksie (Sleutelkode: >Funksies >Area- en volumerekenaar) is om areas,

volumes en afmetings van verskeie geometriese vorms (vierkante, kubusse, reghoeke, driehoeke,

parallelogramme, sirkels, sfere, silinders, keëls, ovale, piramiedes, segmente van 'n sirkel), te

bereken vanaf die inligting wat deur die gebruiker verskaf word. Die geometriese vorms is in

tien vorms of groepe verdeel en kan op die verskillende indekse gevind word (Figuur 3.6).

Wanneer die gebruiker die veranderlikes insleutel, word die areas, volumes en ander afmetings

en inligting outomaties bereken. InFiguur 3.6 word die "Vierkantlkubus"-indeks as voorbeeld

vertoon. Die veranderlikes wat as insette dien, word vir elke vorm aangedui. Die verskillende

formules wat as basis vir die berekenings dien, word in Tabel 3.1 gegee.

Die gebruiker kan hierdie funksie gebruik om byvoorbeeld die volume van 'n dam, tenk, krip of

pyp, wat by die watervoorwerpfunksies (Afdeling 3.10.6.1) aangeteken word, te bereken. Die

gebruiker kan ook hierdie funksie gebruik vir doeleindes buite die FarmRec-stelsel.

\
\

l,jl'

I ,It
.J ~..... ,

'.z
\

a \,

V~rlaal J

a

a a
Bui~e oppervlak: 1600

Volume: j"-10--0-0_ _;;_==---c
Z : 117.3205080756888_

Area: 1100

Omtrek: J40

Figuur 3.6: Die koppelvlak vir die "Area- en volumerekenaar". Die
"Vierkantlkubus"-indeks word hier vertoon.



TabeI3.1: Vergelykings wat vir die "Area- en volumerekenaarv-funksie in die
FarmRec-stelsel gebruik is.

Vierkant/Kubus
V = a3

A = 6a2

z = a-J3

Reghoek
A = Zh

V = 2(ld + lh+ dh)

z = .J Z2 + d 2 + h 2

Driehoek
A=lhxb

Parallelogram
A=lhxl
V=lhxlxd

Piramied
1h x A

3
V=

Silinder
D27r

V = Zrn]: = --h
4

A = 2r{r + h)

Ovaal Keël
r2rev= -h

3

BO = rt: (r + .Jh 2 + r 2 )

Sirkel
A = 1(Y2

0= Zrt:

Sfeer
4 3 1 3V=-rn=-Dn
3 6

A = 4nr2 = nD2

Verklaring van simbole:

A = area

V = volume
a = lengte van vierkant

z = oorkruismate
I = lengte

d = diepte
h = hoogte

r = radius
b = basis
1 = loodregte hoogte
0= omtrek
D = deursnee

n = PI
BO = buiteoppervlakte
0= omtrek

dl = deursnee op lang as
d2 = deursnee op kort as

Segment van sirkel
h r2 a

A = -(3h2 + 4s2
) = -(a - sina) waar s = 2rsin-

6s 2 2

87
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3.2.4.3 Die "Omskakelingstabelle"-funksie

Die doel van hierdie funksie (Sleutelkode: >Funksies >Omskakelingstabelle) is om omskakelings

van verskeie imperiale en metrieke eenhede te doen. Die verskillende eenhede is in groepe

verdeel, naamlik lengte of afstand, area, volume, massa of gewig, temperatuur en druk. Elk van

hierdie groepe word deur 'n indeks verteenwoordig. In Figuur 3.7 word die "Lengte/afstand"-

omskakelingsindeks as voorbeeld vertoon. Die gebruiker sleutel die hoeveelheid wat omgeskakel

moet word, in en selekteer die oorspronklike eenheid. Die resultaat van die omskakeling na die

ander eenhede word aan die regterkant vertoon.

POmskakelings Et

~Ieter (m~ II
.--....;...:_----:~= Kilometer {km}

Figuur 3.7: 'n Voorbeeld van die koppelvlak vir die "Omskakelingstabelle"-funksie.

3.3 DIE SKEP VAN 'n NUWE BOERDERY-EENHEID

'n Boerdery-eenheid (BE) kan uit een of meer plase bestaan wat as 'n eenheid bestuur word. Daar

kan dus nie onderskeid tussen die plase gemaak word byvoorbeeld ten opsigte van 'n wolskeersel,

finansies of vle is wat bemark word nie. Indien plase onafhanklik bestuur word, moet individuele

boerdery-eenheidlêers geskep word. Die stelsel maak voorsiening dat diere van een BE

oorgeplaas of verkoop kan word aan 'n ander BE.
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Om 'n nuwe BE-databasis te skep, moet die "Skep nuwe"-boerdery-eenheid funksie op die

"Lêer"-menu geselekteer word (Sleutelkode: >Lêer>Skep nuwe). 'n Skerm wat soos Figuur 3.8

daarna uitsien, verskyn. Op hierdie skerm moet die gebruiker die taal van die BE selekteer, 'n

beskrywing en 'n lêemaam verskaf. Die lêemaam word aanvanklik deur die beskrywing bepaal.

Die gids en naam kan geredigeer word. Die res van die vorm handeloor die strekking van die

kaart. Die gebruiker moet verder die eenhede van die kaart, die projeksie en akkuraatheid van

die kaart selekteer ofverskaf. Die XMAX en YMAX dui die maksimum uitwyking van die kaart

op die X- en Y-as aan. Die XMIN en YMIN dui die minimum uitwyking van die kaart op die

X- en Y-as aan. Deur hierdie vier waardes te manipuleer kan die gebruiker die posisie van die

kaart op die skerm bepaal. Om die BE lêer te skep, moet die "Skep BE Lêer"-knoppie

geselekteer word.

Skep 'n Nuwe Boerdery-eenheid Leêr

!Inligling wal benodig word Dm 'n Nuwe Boerdery-eenheid le skep:~

I . . Taal; I Afrikaans " :..

Beskrywing: !Toetsplaas

.BE Leêrhaam:

Moenie verander indien u nie weet waarvoor dil gebruik word nie.
Skaal word uitgedruk as Tem = x eenhede]

Eenhede: IMeiers

Projeksie: jOrthofoto

Akkur aathl'lid: jiD!!!l!l
iT

Figuur 3,8: 'n Voorbeeld van die FarmRec skerm vir die
skep van 'n nuwe boerdery-eenheid (BE)
lêer.

Die vordering met die skeppingsproses sal aangedui word. Nadat die boerdery-eenheid lêer

geskep is, sien die skerm soos Figuur 3.9 daar uit.



,.,. FarmRee - (Plaaseenheid : ToetsplaasJ 1!!Il!J EI
~ Lêer Redigeer Vertoon Funksies Verslae Skerm Hulp

ClI~1 ~1£81~ Siklus: Huidige dag:J3OI1112OO1 0[2]

Voorwerpe:
P Diere
P' 'vVatelvoors.
P' 'vVaiel dist,
~ Reënmeieis
P' Paaie
P' Kampname
P' Kampno.
P' Kaarlpunte

N

A
X=7331.974 1Y=6087..,;s-- 1:771.54

I VersteII Verander Siklus en/ol Tydl,n

Figuur 3.9: 'n Voorbeeld van die FarmRec skerm nadat 'n boerdery-eenheid lêer geskep of
geopen IS.

Op hierdie stadium is daar nog geen inligting aangaande die boerdery-eenheid op die stelsel nie.

Afhangende van die doel waarvoor die gebruiker die stelsel gaan benut, kan die verskillende

funksies vanaf die menu's gebruik word. Die vlak van rekordhouding sal bepaal hoe diep die

gebruiker in die verskillende funksies sal ingaan ofhoeveel van die funksies gebruik gaan word.

Indien die gebruiker glad nie in die beweidingrekords belangstel nie, word die gebruiker wel

verplig om ten minste een kamp te registreer. Alle diergebaseerde rekordhouding kan dan

plaasvind. Indien die gebruiker wel van die beweidingrekords wil gebruik maak, kan die kampe

individueel geregistreer word.

Die uitleg van die verskillende funksies en eienskappe van die FarmRec-koppelvlak, word in

Figuur 3.10 gegee.
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Area Inlig.:
P Raster Beeld

K~ G
@ KaJl1lgloepe°BeskJ./GebJ.

loR. meter Ass.°Veldtoest.

Voorwerpe:

lp Diele
P 'Watel VOOIS.

lp 'Watel dist.
P Heenmeters
P Paaie
P Kampname
P Kampno.
P Kaartpunte

N

AG
VerstelI Verander Siklus enlof Tydl,n

Figuur 3.10: 'n Verduideliking van die voorwerpe en skermuitleg vir die FarmRec-stelsel
(1 = menubalk, 2 = funksiebalk, 3 = kaartsnelbalk, 4 = dieresnelbalk, 5 =
plaaskaart, 6 = kaartfunksiebalk, 7 = koërdinaat- en skaalbalk, 8 =
inligtingsvlakke, 9 = Noord rigtingwyser, 10 = statusbalk). Die funksie van
elke voorwerp word in die teks verklaar.

Een (1) dui die menubalk van die stelsel aan. Alle funksies wat in die stelsel beskikbaar is, word

op hierdie menu's gevind. Die twee (2) dui die "Funksie" -balk aan. Hierdie balk kan aan of af

geskakel word in die "Vertoon"-menu. Die balk bevat die funksies om 'n nuwe BE te skep, 'n

bestaande BE te open, die "Veldrekenaar " en die "Sakrekenaar "te vertoon, 'n siklus te selekteer,

asook die datum op die "Tydlyn "waarvoor die kaart vertoon word. Drie (3) en vier (4) dui die

"Kaart"- en "Diere "-snelbalke aan. Beide hierdie balke kan op die "Vertoon "-menu aan- of

afgeskakel word. Die skerm waarin die nommer vyf (5) voorkom, is die skerm van die BE wat

geopen is. Die vyfverskyn ook waar die kaart van die plaas geskep en vertoon sal word. Ses (6)

is die "Kaartfunksie tt-balk. Die funksies op hierdie balk sluit die verskuif-, vergroot-, verklein-

en inligtingsfunksies in. Die sewe (7) dui die "Koërdinaat en skaal tt-balk aan. Agt (8) dui die



inligtingsvlakke wat op die kaart vertoon word, aan. Die inligtingsvlakke wat deur middel van

'n sirkel geselekteer word, kan net een op 'n slag vertoon word. Die wat met 'n regmerk (./) en

'n kruisie (JC) gemerk word, kan geen, almalof net enkeles geselekteer word. Nege (9) dui die

Noord-rigting aan. Tien (10) is die "Status"-balk. Boodskappe en die vordering wat met sekere

lang berekenings- of bewerkingsprosesse gemaak word, word op hierdie balk aangedui.

3.4 DIE MENU-UITLEG

Nadat In BE-lêer geopen is, word die funksies wat met 'n BE verband hou, beskikbaar op die

menustruktuur. Sekere funksies, soos die funksies wat met die instandhouding van die

databasisse te doen het, is nie beskikbaar nie. Die rede hiervoor is dat hierdie funksies nie

gebruik kan word wanneer 'n databasis geopen is nie. 'n Uiteensetting van die menu's word in

Figuur 3.11 gegee.

HorisontaalSakrekenaarKaert snelbalkOpen

OndersteuningVertikaalVeldrekenaarFunksie snelbalkVind

GebruikersgidsRangskik IkoneArea en volume
rekenaar

LegendeSluit

TakeStoorAs

Drukker opstelling

Usensle registrasieDrukker kantlyne

Lêerl

Lêer 2

Lêer3

Lêer4

Verlaat

Figuur 3.11: Die menustruktuur van FarmRee nadat 'n BE-lêer geopen is (die "Redigeer"-
en "Verslag"-menu strukture word elders breedvoerig uiteengesit).
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Die IlRedigeerll
- en "Verslag't-menustrukture is uit Figuur 3.11 gelaat en breedvoerig in

Figure 3.12 en 3.13 uiteengesit. Die "Lêer"-, "Vertoon''-, "Skerm"- en "Hulp"-menu's stem

grootliks ooreen met die menu's soos in die voorafgaande gedeelte (Afdeling 3.2) bespreek is.

Net die funksies wat nie reeds bespreek is nie, sal onder die onderskeie menuhoofde bespreek

word. Al die funksies op die "Lêer"-, "Vertoon"-, "Skerm"- en "Hulp"-menu's, asook dié van

die "Redigeer"-menu (Figure 3.12) sal in hierdie Hoofstuk bespreek word. Die funksies op die

"Verslae"-menustruktuur (Figure 3.13) sal in Hoofstuk 4 breedvoerig bespreek word, aangesien

hierdie funksies die uitsette van die rekordhoudingstelsel verteenwoordig.

Van die funksies wat in die menu's aangetrefword, kan ook bereik word deur van die F-sleutels

op die sleutelbord gebruik te maak. Die funksies wat op die F-sleutels bereik kan word, word

in Tabel 3.2 uiteengesit. Die templaat vir die F-sleutels word in Bylaag 1 gegee.

TabeI3.2: Die F-sleutels op die rekenaarsleutelbord en die FarrnRec-funksies wat na
die onderskeie sleutels verwys is.

I F-sleutel I Funksie I
FI Hulp

F2 Take

F3 Dagboek

F4 Reënval

FS Voeg diere by

F6 Verskuif/verwyder diere

F7 Dieregesondheid

F8 Diere- inventaris

F9 Huidige kampbenutting

FlO Aktiveer menu's

FIl Historiese kampbenutting
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Figuur 3.12: Die "Redigeer"-menustruktuur van FarmRec nadat 'n BE-lêer geopen is.
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I, Menu .1nadat 'n BE~6etg_1s
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I Sh..- ,
I ~hold ,

Gevo1gto 1, Vesel I
I Huldelvelo I
I Vleis I

H Melk I

I Eie geelef. diereprodukte I
IV__ endlMlldl

I Bruto marge ,
I !lIorewnkuIwing I

~ Kamp-lkampgroopolklu_ 1
I

e__
I
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1

Belading IKampe ,I Huidige I>er1uaing

, GMkiodkundigo benUUlng ,

~
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1
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KwaHtottllr>l<omste.1<ooles I
Planlprodut<lo
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H KlImaat Reënval I
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I-~ =~;:::

.1
I Peele

IWatefVOOlWerpe1-0
e__

1I Koot ..

~

tnIIgting :~·1 M>oId
K.-.

, Kampe

~ -I Inkomste H Nie-boen:Iery I
I~

Nio-goettok_

!1 Koste

II Finansieel ~ Nio-t>oeniory

I~
Ili<n

!Brutomarge
Plante

~ AdresInligting I

Figuur 3.13: Die "Verslag"-menustruktuur van FarmRec nadat 'n BE-lêer geopen is.
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3.5 DIE "Lêer" -MENU

Die "Lêer" -menustruktuur stem grootliks ooreen met die funksies soos wat in Afdeling 3.2

bespreek is. Die skep van 'n nuwe BE databasis is reeds in Afdeling 3.3 bespreek. Die databasis

onderhoud- en rugsteunfunksies is egter nie beskikbaar nie, aangesien hierdie funksies nie

gebruik kan word wanneer 'n databasis aktief is nie. Die "Sluit"- en "Stoor as"-funksies het

bygekom.

Met die "Sluit" -funksie kan die huidige aktiewe databasis of databasisse gesluit word. Die stelsel

sal seker maak dat die gebruiker hierdie opsie nie per ongeluk geselekteer het nie.

Met die "Stoor as"-funksie kan die huidige aktiewe databasis onder 'n ander geselekteerde

lêemaam gestoor word. Die resultaat is 'n duplikaat van die databasis met 'n ander naam. Die

boerdery-eenheid beskrywing is egter nog dieselfde.

3.6 DIE "Vertoon"-MENU

Die "Vertoon"-menu sluit die funksies in wat inligting ter verduideliking verskaf, soos die

legende vir die plaaskaart en funksies wat die gebruik van die stelsel vergemaklik, byvoorbeeld

die snelbalke.

3.6.1 DIE SNELBALK-FUNKSIES

Op die "Vertoon" -menu kan die verskillende snelbalke aan- of afgeskakel word. Die balke wat

vertoon word, het 'n regmerk (./) langsaan die beskrywing van die balk. Drie snelbalke naamlik

'n "Funksie"-, "Kaart"- en "Diere"-snelbalk, is beskikbaar.

3.6.1.1 Die "Funksie"-snelbalk

Die "Funksie"-snelbalk (Figuur 3.14) beskik oor 'n aantal funksies wat algemeen by die

rekordhoudingstelsel gebruik word.

D I ~] !~Ifal~ Siklus:1 Huidige dag: 113108/2002 00
Figuur 3.14: Die "Funksie"-snelbalk van die FarmRec-stelsel.



Die funksies wat op hierdie snelbalk aangetrefword is die skep van 'n nuwe BE-lêer, die laai van

'n BE-lêer, die nwneriese en "Veldrekenaar", asook die "Vergroot tot uithoeke"-funksie van die

kaart van 'n BE. Die hoofsiklusinligting, asook die tydlyndatum word ook op hierdie snelbalk

vertoon. Die twee knoppies regs van die tydlyndatwn kan gebruik word om vorentoe of terug

deur die tydlyn te beweeg. Die konsep van siklusse en die tydlyn word in Afdeling 3.7.1

bespreek. Die verklaring vir die onderskeie knoppies en velde op hierdie snelbalk word in

Tabel3.3 gegee.

TabeI3.3:

Kno ie

Cj.............

5--
~.............
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Funksie

'n Uiteensetting van die funksies van die "Funksie"-snelbalk.

Funksie

Skep nuwe BE-lêer

Open BE-lêer

Nwneriese rekenaar

Veldrekenaar

Vergroot/verklein tot
kaartuithoeke

HoofsiklusinligtingSiklus:,....~ -------

H ·d· da ~ . r7iI ~ Tydlyni nligting
uIige g:113108/2002 ~ ~

3.6.1.2 Die "Kaart"-snelbalk

Die "Kaart" -snelbalk beskik oor die funksies wat mees algemeen by die manipulasie van die kaart

gebruik word. In Figuur 3.15 word die "Kaart"-snelbalk vertoon (Sleutelkode: >Vertoon

>Kaartsnelbalk). In Tabel 3.4 word die verklaring van die verskillende funksies gegee. Dié

funksies sal bespreek word onder Afdeling 3.10 ("Redigeer" -menu), waar al die redigeerfunksies

bespreek word. Al die funksies op hierdie snelbalk is ook op die menu's beskikbaar.

Figuur 3.15: Die "Kaart"-snelbalk van die FarmRec-stelsel.
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TabeI3.4: 'n Uiteensetting van die funksies van die "Kaart" -snelbalk.

Knoppie Funksie Knoppie Funksie

-- Voeg kamp by -- Verwyder kamp

~

-- Voeg waterbron by -- Voeg waterpomp byl]J ~

-- Voeg waterreservoir by -- Voeg suiping bylil ~

-- Voeg waterverspreidings- -- Voeg rivier by

~ ~media by

-- Voeg reënmeter by -- Verwyder watervoorwerplYl ~

-- Voeg pad by -- Verwyder pad

lLJ ~

-- Voeg kaartpunte by -- Verwyder kaartpunteiI!J ~

-- Verenig kaartpunte -- Verskuiflherteken voorwerp

~ J2J
-- Kaartskaal -- Kaarteienskappe

~ ~

3.6.1.3 Die "Diere"-snelbalk

Die "Diere"-snelbalk beskik oor die funksies wat mees algemeen by die manipulasie van diere

gebruik word. In Figuur 3.16 word die "Dier"-snelbalk vertoon (Sleutelkode: >Vertoon

>Dieresnelbalk). In Tabel 3.5 word die verklaring van die verskillende funksies gegee. Dié

funksies sal bespreek word onder Afdeling 3. 10 ("Redigeer" -menu) wanneer al die

redigeerfunksies bespreek word. Al die funksies op hierdie snelbalk is ook op die menu's

beskikbaar.
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I~I
Figuur 3.16: Die "Diere"-snelbalk van FarmRec-stelsel.

TabeI3.5: 'n Uiteensetting van die funksies van die "Diere"-snelbalk.

Knoppie Funksie Knoppie Funksie

- Voeg diere by - Verskuif/verwyder diere

~

- Voer diere - Melk diere

III 00
- Paar diere - Merk as nageslag

~ ~

Skeer diere -- Weeg diere

ILl LIJ
- Veeartseny -- Eie gedefinieerde aksies

~ ~

- Vleiskwaliteit / inkomste / -- Veselkwaliteit / inkomste / koste-

J.lJ koste-inligting
~

inligting

- Huide/veUe kwaliteit / Melkkwaliteit / inkomste / koste-

~
inkomste / koste-inligting LGJ inligting)

- Eie gedefinieerde

~
produkkwaliteit / inkomste
/ koste-inligting



100

3.6.2 DIE "Legende"-FUNKSIE

Die "Legende"-funksie (Sleutelkode: >Vertoon >Kaartlegende) vertoon die legende van die

huidige aktiewe plaaskaart (Figuur 3.17). Afhangende van die inligtingsvlakke wat geselekteer

is om op die plaaskaart vertoon te word, word die legende aangepas om net die eienskappe van

die vertoonde vlakke aan te toon.

t Hulp I I. Oruk ~ t~..!~.U 1

FarmAec kaartlegende £J

legende vir Voorbeeld
Veldtoesland

0-20%
20 - 40%
40·60%
60-80%
> 80%

o ïerebesetling
~ Kleinvee
1:1 Grootvee
'9 Wild
"t;;I Voëls
~ Kleinvee + grootvee
.. Kleinvee + wild
~ Kleinvee + voëls
iJl Grootvee + wild
zf!I Grootvee + voëls
~ Wild + voëls
Iii Kleinvee + grootvee + wild
I' Kleinvee + grootvee + voëls
!I Kleinvee + wild + voëls
JJ Grootvee + wild + voëls
.. Kleinvee + grootvee + wild ... \
rt Vee
'Wateryerspreidingsmedia

p,pI",
- - - - - - Voor
- -- Ander

Rivier
Reën.eters, Reënmeter

Figuur 3.17: 'n Voorbeeld van die
kaartlegende waar die
veldtoestandklasse, diere
besettings,
waterverspreiding en
reënmeters vertoon word.



Die kampgroepe en kampbeskrywing of -gebruike word deur die gebruiker bepaal. Sestien

inskrywings is moontlik. Die inskrywings word alfabeties gerangskik en aan die kleure, wat

vooraf so geselekteer is dat dit maklik onderskeibaar is, toegeken. 'n Voorbeeld word in

Figuur 3. 18 vertoon.
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Kampgroepe
_ GroepA
_ Groep B
[:::::J Groep C
r==J Groep D
c::=:J Erosie
c:::=J Addisioneel

Land
c:==:J Waterbaan
_ Kraal

Kampbeskrywing
- Beskrywing 1
_ Beskrywing 2

Beskrywing 3

r==:J Beskrywing 4

Figuur 3.18: 'n Voorbeeld van hoe 'n kamp- en
kampbeskrywing-legende daarna mag
uitsien.

Die kleure wat gebruik word om die reënmeterassosiasies aan te dui, hang van die aantal

reënmeters af Voorsiening is vir sestien (16) reënmeters gemaak. Meer as 16 reënmeters kan

aangeteken word, maar slegs die eerste 16 op die alfabetiese lys sal vertoon word. Weereens is

die kleure so gekies dat dit maklik onderskeibaar is. Op die legende, wat ongeveer dieselfde as

die kampbeskrywingslegende daar uitsien, verskyn die naam van die reënmeter langs die

verteenwoordigende kleure.

Vir die doelom veldtoestandinligting op die plaaskaart voor te stel, moet die

veldtoestandwaardes in klasse verdeel word. Gegrond op die verskillende tegnieke wat vir die

bepaling van veldtoestand in die verlede gebruik was en tans gebruik word, wissel die indeling

van vier tot vyf klasse. Indien die veldtoestandpersentasies in vier ewewydige klasse verdeel

word, is die klasse baie groot en is die middelwaardes 12.5% (0 - 25%), 37.5% (26 - 50%),

62.5% (51 - 75%) en 87.5% (76 - 100%), onderskeidelik. Indien die veldtoestand persentasies

in vyf ewewydige klasse verdeel word, is die klasse kleiner en is die middelwaardes 10% (0 -

20%),30% (21 - 40%), 50% (41 - 60%), 70% (61 - 80%) en 90% (81- 100%), onderskeidelik.

Hierdie vyf klasse word onderskeidelik as baie swak, swak, redelik, goed en uitstekend beskryf

I
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Hierdie indeling word byvoorbeeld voorgestel deur Van Zyl (1986) en Van der Westhuizen

(1999). Die veldtoestandinligting in FarmRec word vir die kaartvoorstellingsdoeleindes in vyf

klasse verdeel, naamlik 0 - 20% (rooi), 20 - 40% (lig pienk), 40 - 60% (geel), 60 - 80% (lig

groen) en >80% (groen).

Die watervoorwerpe en paaie word aangedui met verskeie ikone soos in Tabel3.6 vertoon.

TabeI3.6: 'n Uiteensetting van die watervoorwerp- en padikone soos gebruik in die
FarmRec-stelsel.

Ikoon Stel voor Ikoon Stel voor

T Fontein Cj Watertenk

• Boorgat Ej Dam

Put VV Ongedefinieerde waterreservoir

S Ongedefinieerde waterbron ~ Oorval ("Weir")

~
Windpomp ~ Keerwal

-ei- Elektriese pomp Reghoekige veesuiping.. Enjin Ronde veesuiping- Rivier , Reënmeter

-:r-. Pyplyne - Teerpad

Voor - Grondpad

Ander watergeleiding -- Veldpad
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Alle tipes en klasse diere wat in die rekordhoudingstelsel geregistreer word, word verdeel in

grootvee, kleinvee, wild en voëls. Die "Voëls"-beskrywing beskryfhoofsaaklik volstruise, maar

kan ook vir ander tipe voëls gebruik word. Hierdie inligting word onder andere gebruik om die

tipes dier in 'n kamp op die kaart aan te dui. Die ikone wat vir die verskillende kombinasies van

diere gebruik word, word in Tabel 3.7 gegee.

TabeI3.7: 'n Uiteensetting van die diertipe-ikone soos gebruik in die FarmRec-stelsel.

Kleinvee Grootvee Wild Voëls

Kleinvee

~

Grootvee
~ ~

Wild
~ ~ ~

Voëls
~ ~ ~ ~

Kombinasies
~ ~ ~ 12fj~1van drie tipes . .

diere

Alle tipes diere fG.
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3.7 DIE "Funksie"-MENU

Onder die "Funksie"-menu verskyn die verskillende ondersteunende funksies en nutsprogramme

wat benodig of handig te pas kan kom. Nadat 'n BE-lêer geopen is, word addisionele funksies

beskikbaar. Dié menu sluit die "Sakrekenaar"-, "Area- en volumerekenaar"-,

"Omskakelingstabelle"-, "Tydlyn"- en "Veldrekenaar"-funksies in. Die "Sakrekeraar", "Area-

en volumerekenaar" en "Omskakelingstabelle" is reeds in Afdeling 3.2.4 bespreek. Hoewel die

"Kalender"-funksie nie op hierdie menu verskyn nie, word dit ook kortliks hier bespreek,

aangesien die "Kalendert'-funksie by alle datumvelde gebruik kan word wanneer die datumveld

gedubbel kliek word. Die "Kalender"-funksie kan dus ook as 'n nutsfunksie gereken word.

3.7.1 SIKLUSSE EN DIE "Tydlyn"-FUNKSIE

Die data in die databasis is kontinue van aard en word nie soos finansiële stelsels afgesluit na 'n

sekere periode nie. Die siklus- en "Tydlyn"-datums word gebruik om die inligting in die

databasis in grepe te verdeel. Die verdeling van die kontinue data met siklusse kan soos in

Figuur 3.19 voorgestel word. Hierdie grepe kan wissel van een jaar tot so lank die gebruiker dit

verlang, solank dit veelvoude van 'n jaar is.

Siklus n

Huidig

)=.I\._I -;-~-o-n-ti-n-u-e-d-a;,..-a-i-n-d-a-ta-b-a-,-si_s_w_a_t_u_it_br_,.e_i._ ____c.t, ~
Siklus 1 IL_____ ___.J

Siklus 2 l._____ ___, i
Siklus 3 IL_____ --!I

L... Begin met
rekordhouding

Figuur 3.19: 'n Skematiese voorstelling van kontinue data en die verdeling
van hierdie data met behulp van siklusse.

InFiguur 3.20 (Sleutelkode: >Redigeer >Siklusse >Hoof-/kamp-/kampgroepsiklusse) word die

skerm getoon waar die siklusse opgestel word. Indie tabel op die skerm (Figuur 3.20) kan gesien
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word dat daar siklusse van 1jaar (lyne 1 en 2) en 3 jaar (lyne 3 en 4) is. Siklusse kan bygevoeg,

verwyder en geredigeer word deur die ooreenstemmende indeks te selekteer. Die einddatum van

die een siklus en die begindatum van die daaropvolgende siklus is dieselfde. Veranderinge van

die siklusinligting het geen invloed op die data in die databasis nie. Op die "Redigeer"-indeks

is 'n funksie om die geselekteerde siklus te dupliseer ná die laaste aangetekende siklus.

1,,1 SiklusInligting vir Voorbeeld Ei

Hoolsiklusse !Kampsikl~sse I
, "

Oruk groepeikluue

Figuur 3.20: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die siklusinligting vir die FarmRec-
stelselopgestel en geredigeer kan word.

Die "Tydlyn"-datum wat op die "Funksie"-snelbalk vertoon word, word op verskeie plekke as

begindatum ("default date") gebruik. Die inligting wat op die kaart vertoon word, word ook deur

die "Tydlyn"-datum bepaal. Die kaart vertoon dus die inligting soos wat dit op die "Tydlyn''-

datum daar uitgesien het. Daar kan op verskillende maniere te werk gegaan word om die

"Tydlyn"-datum te selekteer. Die funksie kan vanaf die "Funksies"-menu geselekteer word of

gedubbel kliek word op die "Tydlyn"-datumveld op die "Funksie"-snelbalk, of die datum kan

vanaf die "Kalender" geselekteer word indien daar met die regterkantse muisknoppie op die

"Tydlyn"-daturnveld op die snelbalk gekliek word. In Figuur 3.21 (Sleutelkode: >Funksies
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>Tydlyn) word die "Tydlyn"-funksieskenn vertoon waar die "Tydlyn"-datum geselekteer kan

word. Die siklusopsie beperk die "Vertoon datum" tot die periode van die siklus wat gekies is.

Die datums in die "Vertoon datum"-oopvoulys is datums wat in die databasis voorkom tussen

die begin- en einddatum van die gekose siklus. 'n Knoppie om na die huidige datum te gaan,

asook 'n "Vertoon Datum"-knoppie wat die kaartdatum bepaal, is beskikbaar. Die "Hulp"-

knoppie gaan na die hulplêer en die "Verlaat"-knoppie verlaat die skerm.

Siklus:

,..J Tydlyn Datum 13

Vertoon Datum:

11) 01/01/1995 . 01/01/2002
. . ~ ~n· ,,"

Figuur 3.21: 'n Voorbeeld van die
"Tydlyn" -skerm.

Die doel van finansiële siklusse is om die kontinue data op te breek in grepe wat ooreenstem met

die finansiële jare wat by finansiële rekordhouding plaasvind. Die finansiële siklusse

(Sleutelkode: >Redigeer >Siklusse >Finansiële siklusse) word op dieselfde wyse opgestel as die

hoof-, kamp- en karnpgroepsiklusse soos hierbo uiteengesit. Die finansiële siklusse word gebruik

by die suiwer finansiële inligting.
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3.7.2 DIE "Kalender"-FUNKSIE

Soos reeds gestel, verskyn die skerm van die "Kalender" -funksie wanneer Indatum veld twee keer

gekliek word. In Verskeidenheid van funksies verskyn op hierdie skerm (Figuur 3.22).

Kalender

Figuur 3.22: InVoorbeeld van die
"Kalender" -skerm.

Die pyle wat om die kalendertabel verskyn kan gekies word om Inweek, maand ofjaar vorentoe

ofterug te beweeg vanaf die geselekteerde datum op die kalender-tabel. Die pyltjie wat links en

regs wys (links bo) kan geselekteer word om na In spesifieke maand van die geselekteerde jaar

te spring. Die pyltjie wat afwaarts wys kan geselekteer word om na die huidige datum te gaan.

Die huidige datum word deur die rekenaar se klokdatum bepaal. Wanneer die "OK"-knoppie

geselekteer word en die "Kalender"-funksie vanaf In datumveld geïnisieer is, word die

geselekteerde datum in die datumveld geplaas. Die "Kanselleer"-knoppie laat die gebruiker die

"Kalender"-funksie verlaat sonder om die geselekteerde datum in die datumveld te plaas.

3.7.3 DIE "Veldrekenaar"-FUNKSIE

Die doel van die "Veldrekenaar" -funksie (Sleutelkode: >Funksies> Veldrekenaar) (Figuur 3.23)

is om die weidae van Inkamp te bepaal, asook die periode wat Ingeselekteerde groep of groepe
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diere die spesifieke kamp kan bewei. Hierdie funksie gebruik die inligting van kampe wat in

Afdeling 3.10.3 bespreek sal word.

_g Veldlekenaal f3

:.:J P" Tlek kamp verb, af p Huid. Jl. in hoofsiklus

GVEWD gebI.: I

Hulp

Figuur 3.23: InVoorbeeld van die "Veldrekenaar"-skerm.

Eerstens moet die gebruiker die kamp waannee gewerk wil word, selekteer. Die area,

weidingkapasiteit en grootvee-weidae (GVEWD) word bepaal deur die kamp wat geselekteer

word. Die GVEWD en dae van benutting word bereken met die formules soos in

Vergelyking 3.1 (bl. 109) en Vergelyking 3.5 (bl. 138) weergegee word.

'n Opsie om die huidige kampverbruik af te trek, kan gemerk word. Die stelsel trek dan die

GVEWD wat reeds verbruik is af van die beskikbare GVEWD, gegrond op die siklus wat

geselekteer is of die afgelope jaar indien siklusse nie opgestel is nie. Die datums en resultaat van

hierdie berekening word getoon. Indien die siklus langer as een jaar is, kan die opsie gemerk

word wat die berekeningsperiode sal beperk tot die huidige jaar in die siklus. Veronderstel die

huidige datum is 15 September 2001 en die siklus strek van 1/7/2000 tot 1/7/2002. Indien

laasgenoemde opsie ("Huidige jaar in hoofsiklus") gemerk word, sal die weidagverbruik vanaf
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1/7/2001 in ag geneem word vir die berekening van die 2001/2002 seisoen.

Die tweede gedeelte handeloor die inligting van die diere wat vir die berekening gebruik moet

word. Die tipe en klas diere, asook die hoeveelheid, kan gekies word en in die tabel gevoeg

word. Die tabel vorm die lys van diere wat vir die berekening gebruik word. Gegrond op die

GYE van die geselekteerde diere, word die dae wat die diere in die kamp kan bly bereken met

die volgende vergelyking:

BWD= ---=
GVE

GVEWD (1Jz x d) - bd
GVE

(3.1)

waar,
BWD = Beweidingsdae

GVEWD = Grootveeweidae van kamp

GVE = Grootvee - eenhede van vee

Ak = Area van kamp (ha)

WK = Weidingkapasiteit van kamp (ha GVE·I)

d = dae injaar (365 of366)

bd = GYEWD reeds verbruik

Die resultaat word onderaan die skerm vertoon. Die aantal dae word by die "Van datum", wat

deur die gebruiker geredigeer kan word, getel om die "Tot datum" te lewer.
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3.8 DIE "Skerm"-MENU

Die "Skerm"-menu bevat die funksies wat skerms manipuleer. Die funksies op hierdie menu is

dieselfde as wat in Afdeling 3.2 bespreek is. Addisioneel tot hierdie funksies, is 'n lys van die

skerms en boerdery-eenhede wat geopen is. Die skerm kan vertikaal, horisontaalof in die

waterval-formaat gerangskik word. Indien die skerms geminimiseer is, kan die ikone gerangskik

word. Indien verskeie boerdery-eenhede geopen is, kan tussen die verskillende boerdery-eenhede

geselekteer word.

3.9 DIE "Hulp"-MENU

Die "Hulp"-menu handeloor die gebruikersbystandfunksies van die stelsel. Die "Inhoud"-opsie

lei die gebruiker na die inhoudsopgawe van die gebruikerbystand of hulp. Die gebruiker kan

daarvandaan met behulp van kortpaaie ("short cuts") en spronge ("jumps") na verskillende dele

van die hulp gaan. Die "Soek hulp aangaande"-funksie neem die gebruiker na 'n indeks van titels

en sleutelwoorde. Die gebruiker kan dan 'n soekwoord of titel intik en soek. Die

"Ondersteuning"-opsie dui vir die gebruiker die inligting aan waar hulp gevind kan word en wie

die sagteware ondersteun. Die "Gebruikersgids"-opsie lei die gebruiker na 'n uitdrukbare

weergawe van die gebruikersbystand ofhulplêer. Die "Hulp aangaande Hulp" lei die gebruiker

na die Windows" hulpfunksie wat handeloor die gebruik van hulplêers. Die "Rakende

FarmRec"-opsie verskafinligting van die sagteware soos die weergawe, kopiereg, geregistreerde

gebruikemaam, serienommer en lisensiestatus-inligting. Vanafhierdie skerm kan die gebruiker

ook inligting oor sy rekenaarstelsel, kopiereg en lisensie-ooreenkoms verkry. Die "Lisensie

registrasie"-funksie hanteer die lisensieregistrasie en lisensie-oordragproses van die FarmRec-

sagteware. Nadat die sagteware die eerste keer geïnstalleer is, het die gebruiker 'n 30 dae

grasieperiode om die sagteware te registreer.
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3.10 DIE "Redigeer"-MENU

Die "Redigeer"-menu bevat al die funksies en opsies wat handeloor die invoer van inligting tot

die rekordhoudingstelsel. Opstelling en toegang tot die eie of gebruiker-gedefinieerde opsies

word ook vanaf hierdie menu verkry. Eie of gebruiker-gedefinieerde opsies is opsies wat die

gebruiker self opstel en op 'n verskeidenheid van plekke dwarsdeur die rekordhoudingstelsel

gebruik. Die opstelling van hierdie opsielyste (Sleutelkode: >Redigeer >Opsies) sal bespreek

word, soos wat die opsies gebruik word by die verskillende funksies.

Die eerste funksie wat die gebruiker sal gebruik, is die opstel en registrasie van kampe. Indien

die gebruiker nie van die kamp- en beweidinginligting en -rekordhouding wil gebruik maak nie,

is dit wel nodig om slegs een kamp te registreer. In so 'n geval sal die inligting vir dié kamp

ooreenstem met die van die hele BE. Indien die gebruiker toegang tot die kamp- en

beweidinginligting wil verkry, moet die gebruiker die kampe en lande individueel registreer.

3.10.1 DIE PLAASKAART

Soos reeds in Afdeling 1.13.1 bespreek, dien die plaaskaart as basis vir die visuele voorstelling

van inligting wat betrekking het op die plaaskaart. Die plaaskaart word met die FarmRec-

sagteware geteken. Die verskillende kampe, eienskappe en voorwerpe word op die

rekenaarskerm geteken. Enige vorm van kaart kan as riglyn dien vir die teken van die plaaskaart.

Verkieslik moet die kaart oor 'n skaal beskik. Die kaart moet so voorberei wees dat dit in 'n

"bitmap" of JPEG formaat is. Lugfoto's, ortofoto's, lyntekeninge of enige ander

papiergebaseerde plaaskaart waarop die kampe, voorwerpe en eienskappe aangedui is, moet

geskandeer en dan as bogenoemde formate gestoor word. Die prosedure om die geskandeerde

kaart in die stelsel in te trek word in Afdeling 3.10.2.1 saam met die ander kaartfunksies

bespreek.

In Figuur 3.24 word die skerm getoon van 'n BE waarvan die geskandeerde plaaskaart in die

stelsel ingetrek is. Geen plaasinligting is aangedui nie. In Figuur 3.25 en 3.26 word twee

boerdery-eenhede waarvan die kampe en ander inligting reeds aangeteken is, getoon.
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Figuur 3.24: 'n Voorbeeld van 'n boerdery-eenheid met 'n geo-
verwyste geskandeerde kaart in die agtergrond.
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Figuur 3.25: 'n Voorbeeld van 'n boerdery-eenheid waarvan die
verwyste geskandeerde kaart, asook die
kampinligting, vertoon word.
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Figuur 3.26: 'n Voorbeeld van 'n boerdery-eenheid waarvan die verwyste geskandeerde
kaart, kampe, asook ander inligting vertoon word.

3.10.2 DIE KAARTFUNKSIES

Daar is 'n verskeidenheid van funksies wat direk by die manipulasie van die plaaskaart betrokke

is, bo en behalwe die funksies wat op die "Kaartfunksie" -balk beskikbaar is. Die "Kaartfunksie" -

balk bevat die "Verskuif"-, "Vergroot"-, "Verklein"-, "Vind inligting"- en "Versteek"-funksies.

Die "Verskuif"-funksie maak dit moontlik om die plaaskaart op die kaartskerm rond te skuif Die

kaart word met 'n "Skuif en los"-aksie ("Drag and drop") geskuif Die "Vergroot"-funksie

vergroot die gedeelte wat die gebruiker met die muis op die plaaskaart omgrens. Die "Verklein"-

funksie verklein die plaaskaart twee keer om die punt waar met die muispunt gekliek is. Die

"Vind inligting"-funksie word gebruik deur die gebruiker om inligting van voorwerpe op die

plaaskaart te vertoon en ook om vir sekere funksies inligting op die kaart te selekteer. Die
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"Versteek'l-funksie verwyder die "Kaartfunksie" en "Koërdinaat't-balk vanaf die kaartskerm.

Indien die gebruiker hierdie balke weer wil vertoon, moet met die muispunt op 'n skoon gedeelte

van die kaart gekliek word.

In die volgende paar Afdelings (3.10.2.1 tot 3.10.2.9) word die kaartfunksies wat nie op die

kaartfunksiebalk voorkom nie, bespreek.

3.10.2.1 Die "Rasterbeeld"-funksie

Die doel van die "Rasterbeeld"-funksie (Sleutelkode: >Redigeer >Kaart >Rasterbeeld) is om 'n

"geo-verwyste'' grafiese beeld agter die kaart te plaas sodat die kampe en ander voorwerpe

makliker op die plaaskaart aangebring kan word, asook om visueel meer volledig te wees. Net

soos 'n rasterbeeld by die kaart gevoeg kan word, so kan dit ook geargiveer, verwyder en herwin

word. Die funksie om 'n rasterbeeld te verwys, maak gebruik van die "Image "<komponent van

die Windows" bedryfstelsel. Indien dit nie geïnstalleer is nie, kan dit geïnstalleer word deur die

volgende proses uit te voer:

Start> Settings> Control Panel> Add/Remove Programs> Setup Windows> Selekteer

die Accessories opsie> Details button> merk die Imaging opsie> OK> OK. Volg die

instruksies op die skerm.

Enige rasterbeeld (Bitmap, IPEG, TIFF) soos satellietbeelde, lugfoto's, geskandeerde kaarte en

lyndiagramme kan gebruik word. Gedurende die byvoeging van die rasterbeeld tot die kaart

word elke kolletjie ("pixel") verwys met 'n koërdinaatstelsel wat werklike koërdinate voorstel.

Elke kolletjie het dus 'n geografiese posisie. Dit het tot gevolg dat die rasterbeeld saam met ander

geografiese voorwerpe en entiteite soos punte, saamgestelde lyne en poligone oorlê kan word en

vergroot, verklein, verskuif en gemanipuleer kan word, terwyl die geografiese posisie behoue bly.

Hierdie funksie kombineer visuele volledige en geografiese vektorentiteite.

Om 'n rasterbeeld te kan verwys, word drie koërdinaatpunte benodig. Die gebruiker moet dus

drie punte op die rasterbeeld identifiseer om te gebruik. Die werklike koërdinate of'n arbitrêre
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koërdinaatstelsel kan gebruik word. Die drie punte op die rasterbeeld word verkry met 'n wys-en-

klik metode ("point and click").

Die proses is dus soos volg: Die gebruiker moet 'n grafiese lêer met die beeld van die BE kry.

Identifiseer die drie punte en bepaal die koërdinate van die drie punte. GPS ("Geographical

Positioning System") -koërdinate kan gebruik word. Indien GPS-verwysing nie moontlik is nie,

kan 'n ruitverwysingstelsel wat vir die kaartskaal gekorrigeer is, gebruik word. Met die

laasgenoemde stelsel word 'n arbitrêre nulpunt (0) aan die linkerkantste onderste hoek van die

beeld geselekteer. Bepaal die koërdinate van die drie punte op die ruitverwysingstelsel. Omskep

die koërdinate sodat 1cm = x m is. Die rasterbeeld kan nou verwys word.

Voorbeeld:

As voorbeeld word die rasterbeeld soos in Figuur 3.27 gebruik. Gaan dan as volg te werk: Oorlê

die oorspronklike beeld met die ruitverwysingstelsel en selekteer drie duidelik sigbare punte.

Meet die X en Y koërdinate in millimeters.

120
110
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10

00 ...... N IJ.) ..f::.
<0 <0 <0 <0

Figuur 3.27: 'n Voorbeeld van die seleksie van koërdinaatpunte op 'n arbitrêre
koërdinaatstelsel vir die geo-verwysing van 'n plaaskaart. Die x- en y-
as is in millimeters gemerk.
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Skep 'n tabel soos die voorbeeld in Tabel 3.8. Bepaal die skaal van die oorspronklike beeld.

Veronderstel dit was 1:20 000, dan is dit dieselfde as 1cm = 200 m. Om die gemete koërdinate

om te skakel na werklike wêreldse posisies wat die werklike afstande verteenwoordig, moet die

X en Y koërdinate met 20 vermenigvuldig word (deel deur 100m cm te kry en vermenigvuldig

met200).

TabeI3.8: 'n Voorbeeld vir die berekening van die koërdinate deur gebruik te
maak van 'n arbitrêre ruitstelsel en die kaartskaal.

Punt Gemete X Gemete Y Berekende X Berekende Y

A 175 95 3500 1900

B 160 20 3200 400

C 55 55 1100 1100

Gaan na die "Rasterbeeld"-funksie (Sleutelkode: >Redigeer >Kaart >Rasterbeeld). Die skerm

wat in Figuur 3.28 vertoon word, sal verskyn. Selekteer die "Laai Rasterbeeld"-knoppie.

Selekteer die grafiese lêer wat van die oorspronklike beeld gemaak is. Die beeld verskyn aan die

regterkant op die vorm. Die linkerkant verteenwoordig die boerdery-eenheid plaaskaart.

Selekteer die "Begin geo-verwysing"-knoppie. Die gebruiker word gelei deur die proses. Die

gebruiker moet eerste punt A op die boerdery-eenheid plaaskaart identifiseer, daar kliek, gevolg

deur die ooreenstemmende punt op die grafiese beeld. Die X- en Yvkcordinate van beide die

boerdery-eenheid plaaskaart en grafiese beeld sal vertoon word. Die X-en Y-koërdinate van die

boerdery-eenheid plaaskaart kan geredigeer word net nadat die BE-plaaskaart gekliek is. Herhaal

die proses vir die oorblywende twee punte. Kontroleer die koërdinate van die BE-plaaskaart

voordat die laaste punt op die grafiese beeld geselekteer word. Die koërdinate van die BE is die

koërdinate wat in Tabel 3.8 bereken is. Nadat die laaste punt geselekteer is, sal die stelsel die

verwysingsproses begin. 'n Vorderingsbalk sal die vordering met die proses aandui. Na die

verwysingsproses voltooi is, sal die verwyste rasterbeeld aan die linkerkant vertoon word.
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~\ Raster geD·yerwysings fasIliteit Ei
Argifeer Hefwin Verwyder

Figuur 3.28: 'n Voorbeeld van die skerm waarop 'n rasterbeeld geo-verwys word.

Nadat die verwyste rasterbeeld sy doel gedien het, of indien die gebruiker die totale grootte van

die databasis wil verklein, kan die verwyste rasterbeeld uit die databasis verwyder en na 'n

addisionele databasis, wat die beeld kan stoor, oorgedra word. Hierdie proses staan as argivering

(Sleutelkode: >Redigeer >Kaart >Rasterbeeld> Argiveer) bekend, aangesien die rasterbeeld weer

herwin kan word uit die addisionele databasis. Nadat die funksie geselekteer is, sal die gebruiker

'n lêemaam vir die rasterbeeld moet verskaf. Die agtervoegsel moet "*.ras" wees. Indien die

"*.ras"-lêer van die rekenaar verwyder word, sal die rasterbeeld nie herwin kan word anders as

om die hele verwysingsproses weer te deurloop nie.

Om die rasterbeeld te herwin (Sleutelkode: >Redigeer >Kaart >Rasterbeeld >Herwin), moet die

gebruiker weereens die lêemaam verskaf. Die lêemaam moet met "*.ras" eindig. Die rasterbeeld

word met hierdie proses weer teruggeplaas in die BE-lêer.

Indien die "Verwyder Rasterbeeld" -funksie (Sleutelkode: >Redigeer >Kaart >Rasterbeeld

>Verwyder) geselekteer word, word die rasterbeeld permanent uit die databasis verwyder sonder
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dat 'n "*.ras"-lêer geskep word. Om die rasterbeeld dan in die databasis terug te plaas, moet die

geo-verwysingsproses weer uitgevoer word.

3.10.2.2 Die "Kaartpunt"-funksie

Die doel van die "Kaartpunt"-funksie is om vaste punte op die plaaskaart te verskaf. Die

gebruiker kan kaartpunte op die kaart byvoeg (Sleutelkode: >Redigeer >Kaart >Voegby

>Kaartpunte >Op kaart) en verwyder (Sleutelkode :>Redigeer> Kaart> Verwyder >Kaartpunte)

soos wat benodig word. Kaartpunte kan ook in tabelvorm bygevoeg en verwyder word

(Sleutelkode: >Redigeer >Kaart >Voerby >Kaartpunte >In tabel). Laasgenoemde kan gebruik

word om byvoorbeeld Gl'Svkocrdinate in te lees. Kamphoeke kan met die "Verenig kaartpunte''-

funksie (Afdeling 3.10.2.3) verenig word met die geselekteerde kaartpunt.

Kaartpunte kan met of sonder 'n rasterbeeld tot die BE toegevoeg word. Indien 'n verwyste kaart

(rasterbeeld) ingetrek is, kan die kaartpunte gebruik word om die hoeke van kampe aan te dui.

Dit het tot gevolg dat dit nie nodig is om die kampe baie netjies te teken nie. Die kaart kan

verder ook vergroot word sodat die kampe makliker geteken kan word. Die koërdinate (X;Y)

verskyn langs elke punt wat bygevoeg word. Deur die kaartpunt-koordinaat met dié van die

muispunt te vergelyk, kan kampe en voorwerpe baie akkuraat geteken word. Nadat die

kaartpunte toegevoeg is, moet die gebruiker die "Ese"-sleutel druk om die funksie te beëindig.

Soos reeds genoem kan kaartpunte verwyder word deur die punte in die kaartpunttabel te

verwyder ofte redigeer (Sleutelkode: >Redigeer >Kaart >Voerby >Kaartpunte >In tabel). Die

gebruiker selekteer die "Verwyder"-indeks, gevolg deur die seleksie van die punt wat verwyder

moet word en die "Verwyder"-knoppie. Om kaartpunte op die kaart te verwyder, kan die funksie

(Sleutelkode: >Redigeer >Kaart >Verwyder >Kaartpunte) vanaf die menu's of op die

"Kaartfunksie" -snelbalk geselekteer word. Die muispunt verander na die poligoon navraag vorm

(\[5). Selekteer die area wat die punte omsluit wat verwyder moet word. Sluit die

seleksieproses af deur die regterkantste muisknoppie te selekteer. 'n Vorm waarop die

geselekteerde punte verskyn, sal vertoon word. Selekteer die punt wat verwyder moet word aan

die linkerkant en dra dit oor na die regterkant met die knoppies in die middel van die vorm.
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Herhaal die proses tot al die punte wat verwyder moet word aan die regterkant is. Punte aan die

regterkant kan teruggeplaas word na die linkerkant deur die knoppie met die "<x't-pyltjies te

selekteer. Die punte aan die regterkant is die punte wat verwyder gaan word wanneer die funksie

verlaat word.

3.10.2.3 Die "Verenig kaartpunte" -funksie

Die doel van die "Verenig kaartpunte"-funksie (Sleutelkode: >Redigeer >Kaart >Verenig

kaartpunte ) is om kamphoeke te verskuif na vaste punte of kaartpunte. Dit het tot gevolg dat

aangrensende kampe se draad as een draad vertoon en nie as twee nie. Die netheid van die kaart

kan sodoende verbeter word. Die funksie kan vanaf die menu's, asook die "Kaart"-snelbalk

verkry word.

Nadat die funksie geselekteer is, verander die muispunt na die poligoon navraag vorm (\[».
Selekteer die area wat die kamphoeke en die kaartpunt waarmee die kamphoeke verenig moet

word, omsluit. Regs kliek die laaste hoek om die seleksieproses afte sluit. 'n Vorm waarop die

geselekteerde kamphoeke en kaartpunt verskyn, word vertoon (Figuur 3.31).

Verenig punle

3281

Verenig I

Kielr punl~ om le 1'erenig

~3189
~3282
~

Verenig punte met

De-selekteer Almal

Hull' I , Herslel

Figuur 3.31: 'n Voorbeeld van die "Verenig
kaartpunte" -funksieskerm
waarop die kamphoeke en
kaartpunt gemanipuleer en
verenig kan word.

Die vaste punt ofkaartpunt kan geredigeer word. Selekteer die "Verenig" -knoppie om die proses

te aktiveer. Indien meer as een punt van 'n kamp geselekteer is, sal die stelsel nie die

verenigingsproses afhandel nie. Dit is om te voorkom dat 'n gebruiker 'n hele kamp tot 'n punt
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verklein. Deselekteer die botsende punte en selekteer weer die "Verenig" -knoppie. Meer as een

punt van 'n kamp kan wel na dieselfde kaartpunt verskuif word indien die hoeke een op 'n slag

verskuif word, deur net die enkelhoek en die "Verenig"-knoppie herhaaldelik te selekteer.

Wanneer die punte verenig is en die vorm verlaat word, sal die gebruiker gevra word of die

veranderinge vasgelê moet word. Om die verandering te kanselleer, selekteer "Nee", andersins

"Ja" om die veranderinge te behou.

3.10.2.4 Die "Herteken/verskuif voorwerpe"-funksie

Die doel van die "Herteken/verskuif voorwerpe"-funksie (Sleutelkode: >Redigeer >Kaart

>Herteken/verskuifvoorwerp) is om dit vir die gebruiker moontlik te maak om voorwerpe wat

op die kaart verskyn oor te teken of te verskuif van posisie. Kampe wat nie na wense geteken

is nie, kan met hierdie funksie herteken word sonder om weer die inligting van die kamp in te

voer. Watervoorwerpe, paaie en reënmeters kan ook oorgeteken of verskuif word sonder om

inligting oor in te lees of te verloor.

Nadat die funksie vanaf die menu's of die "Kaart"-snelbalk geselekteer is, sal die muispunt na

die "Vind entiteit"-vorm verander. Selekteer die voorwerp wat geredigeer moet word. 'n Vorm

waarop die naam van die geselekteerde voorwerp verskyn, sal vertoon word. Indien dit nie die

regte voorwerp is nie, selekteer weer. Laasgenoemde skerm kan rondgeskuifword om die kaart

meer sigbaar te maak. Indien die gebruiker dit sou verkies, kan die aksie gekanselleer word. Om

die herteken ofverskuiwingsaksie te begin, selekteer die "Herteken"-knoppie. Indien 'n kamp

geselekteer was, sal die poligoon muispunt verskyn. Die gebruiker teken die kamp net soos wat

met die toevoeging van kampe gedoen word. Indien 'n pad, rivier ofwaterverspeidingsmedium

geselekteer is, sal die muispunt na die polilyn vorm verander. Die tekenproses is dieselfde as wat

gevolg word met die toevoeging van die spesifieke voorwerp. Indien enige ander voorwerp

geselekteer is, sal die muispunt na 'n kruisie verander waarmee die gebruiker die nuwe posisie

van die voorwerp moet aandui. Na die herteken-proses voltooi is, moet die verandering vasgelê

word om sodoende die veranderinge in die databasis aan te teken. Die kaart sal geregenereer

word om die wysigings te toon.



121

3.10.2.5 Die "Noordrigtingwyser"-funksie

Die funksie van die "Noordrigtingwyser" is soos die naam aandui, om die Noordposisie en

-rigting van die kaart aan te dui. Die funksie kan geaktiveer word deur dit vanaf die menu's

(Sleutelkode: >Redigeer >Kaart >Noordrigtingwyser) te selekteer of om die Noordrigtingwyser

op die kaart te dubbel kliek. Gebruik die skuifbalk (Figuur 3.32) om die rigting te verander.

Noord (Nl

N

Figuur 3.32: 'n Voorbeeld van die skerm
waarop die Noord-rigting
geredigeer kan word.

3.10.2.6 Die "Druk kaart"-funksie

Hierdie funksie (Sleutelkode: >Redigeer >Kaart >Druk) het ten doelom die kaart wat huidiglik

vertoon word, op die drukker te druk. Die gebruiker moet dus die kaart so manipuleer dat dit wat

die gebruiker wil uitdruk, op die kaart vertoon word voordat die funksie geselekteer word.

3.10.2.7 Die "Stoor kaart as"-funksie

Die doel van die "Stoor kaart as't-funksie (Sleutelkode: >Redigeer >Kaart >Stoor As) is om die

gedeelte van die kaart wat huidiglik vertoon word as 'n grafiese beeld te stoor. Die skerm wat

verskyn nadat die funksie vanaf die menu opgeroep is, word in Figuur 3.33 vertoon. Die kaart

kan as twee tipes "metafiles" (* .wrnf), "bitmap" (* .bmp) of as 'n "JPEG" (*.jpg) gestoor word.

Die gebruiker selekteer eers die formaat gevolg deur die "Stoor"-knoppie. Die gebruiker moet

'n lêernaam verskaf. Die naam sowel as die gids word vertoon nadat die proses voltooi is.
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Stoor met resterbeeld

"f'StOOI BE-kaart as : f3
Grafiese formaat: =~"......,~"","=.".-,.,=-,...",..--="""......".",,====~

r. Windows metalile (X,wml)

r: Aldus plaasbare metelêer (",wmf)

Stoor sonder rasterbeeld

r BMP (bitmap)

r JPG (JPEG)

Sloor sonder rasterbeeld

Stoor met rasterbeeld

Stoor as:

Figuur 3.33: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die
inligting verskaf moet word om die kaart as
'n grafiese beeld te kan stoor.

3.10.2.8 Die "Kaartskaal"-funksie

Die "Kaartskaal"-funksie (Sleutelkode: >Redigeer >Karui >Skaal) maak dit moontlik om die

kaart te vergroot ofte verklein tot 'n spesifieke skaal. Die skaalwaarde kan ingetik of met die

skuifbalk geselekteer word (Figuur 3.34). Die verandering van die kaartskaal het dieselfde

resultaat as die vergroot- en verklein-funksie op die "Kaartfunksie"-balk.

1 : 739.64

iF.Stel kaartskaal Ei

1: 1739.64

Figuur 3.34: 'n Voorbeeld van die skerm
waarop die skaal van die kaart
verander kan word.
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3.10.2.9 Die "Kaarteienskappe"-funksie

Die "Kaarteienskappe"-funksie (Sleutelkode: >Redigeer >Kaart >Eienskappe) vertoon basiese

inligting van die kaart en verskaf ook redigeringsmoontlikhede vir sommige van die inligting.

Die skerm waarop die inligting vertoon word, word in Figuur 3.35 vertoon. Die inligting wat

vertoon word sluit die weergawe van die kaartkomponent, eenhede van die kaart, tipe projeksie,

akkuraatheid of skaal van die oorspronklike kaart, kaartbron, grade van die Noordrigting,

skeppingsdatum, asook die minimum en maksimum waardes van die x- en y-as (XMAX, XMIN,

YMAX, YMIN) in.

" Kaarleienskappe vir Voorbeeld l3

Figuur 3.35: 'n Voorbeeld van die skerm waarop
die kaartinligting verskaf en
geredigeer kan word.

Deur die maksirnun en minimum x- en y-as waardes te manipuleer, word die posisie en skaal van

die kaart wat vertoon word, gemanipuleer. Hoe groter die verskil tussen die minimum en

maksimum waardes, hoe groter is die skaal van die kaart. Die XMIN- en XMAX -waardes bepaal

onderskeidelik die linkerkantste en regterkantste grense van die kaart. Net so bepaal die YMIN-

en YMAX-waardes onderskeidelik die onderste en boonste grense van die kaart. Die

kaartkomponent pas altyd eerste die x-as na gelang van die grootte van die kaart op die

rekenaarskerm. Die y-as word dienooreenkomstig aangepas.
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3.10.3 IMPLEMENTERING VAN AREA EN/OF KAMPE

Dit is baie belangrik dat 'n plaas fisies-biologies korrek beplan moet word. Hierdie beplanning

dien as die basis van veldbeheer (Drewes & Venter 1989). Die fisiese beplanning van 'n plaas

begin deur die skeiding van lande en veld, asook die geërodeerde en nie-geërodeerde en

probleemareas. Die volgende stap is om die hoofveldsoorte van mekaar te skei. Die derde stap

is die verdere onderverdeling van die hoofveldsoorte in veldsoorte op basis van eenvormigheid

ten opsigte van topografie, plantegroei en grond. Hierdie verdeling is om selektiewe en kol-

beweiding te voorkom of te beperk en veldbeheer moontlik te maak. Kleiner verdelings van

veldsoorte kan verder vir gerieflikheidshalwe gemaak word (Drewes & Venter 1989).

3.10.3.1 Area-inligting

Area word gebruik om plantmateriaal te produseer. Dit kan natuurlike veld, aangeplante

weiding, akkerbougewasse of oesreste wees. 'n Omheinde area waar plantmateriaal geproduseer

word, word vir die doeleindes van die FarmRec-rekordhoudingstelsel as 'n kamp beskryf. 'n

Kamp is dan ook die kleinste area-eenheid wat bestuur word (Edwards 1988a; 1988b). Dit maak

nie saak of dit 'n land of'n kamp is nie, dit word 'n kamp genoem, aangesien die rekordhouding

hoofsaaklik vir veeboerdery ontwerp is. Areas wat nie vir beweiding of plantproduksie benut

word nie, soos byvoorbeeld krale, huis (opstal) en gange, word ook as kampe aangedui, maar 'n

eienskap wat aandui dat die areas nie bewei of bewerk word nie, word bygevoeg. Hierdie

oppervlaktes word dan ook buite rekening gelaat by die berekening van byvoorbeeld die

weidingkapasiteit van die boerdery-eenheid.

Die inligting van die kampe word by feitlik alle aspekte van rekordhouding gebruik. By die

plantgebaseerde inligting word hoofsaaklik inligting soos oppervlakte, weidingkapasiteit en

veldtoestand gebruik. Die plantmateriaal, veld of aangeplante weiding, word op sy beurt deur

die diere as voer benut. Die voer kan in die vorm van veld of voer soos mielies, lusern of

oesreste wees. Rekord word ook gehou van kontantgewasse en geoeste plantmateriaal vanaf

aangeplante weiding, en maak sodoende ook 'n bydrae tot die plantgebaseerde inligting.

Veldinligting word weer by die veldbestuur en -rnoniteringsinligting gebruik. Veldbestuur en
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-moniteringsinligting handel onder andere oor die kampstelsel wat gevolg word, asook die

veldtoestandbepalings wat uitgevoer word. Veldbestuursinligting sluit ook spesiale

kampbehandelings soos die uitsluiting van kampe gedurende sekere tye van die jaar ten einde 'n

sekere doelwit te behaal, in. Veldtoestandinligting word weer aangewend in die beplande

weidingstelsel. Veldtoestandmonitering word gebruik om te bepaal of kampe spesiale

behandeling moet kry en of die natuurlike veld verswak of verbeter. Dit is dan ook 'n maatstaf

of meetinstrument wat die sukses van veldbestuur aandui. Die bepaling van veldtoestand word

in Afdeling 3.10.3.3 bespreek. Die belangrikste insette wat aangaande kampe gemaak moet

word, is die weidingkapasiteit, oppervlakte en veldtoestand van die onderskeie kampe.

3.10.3.1.1 Toevoeging van kampe

Voordat diere tot die rekordhoudingstelsel toegevoeg kan word, moet daar ten minste een kamp

op die stelsel geregistreer wees waarheen die diere geallokeer kan word. Die funksie om 'n kamp

tot die stelsel toe te voeg word vanaf die menu (Sleutelkode: >Redigeer>Kampe>Voeg by)

geselekteer. Die gebruiker moet dan die kamp met die muispunt op die plaaskaart teken. Om

die tekenproses te vergemaklik, kan die kaartfunksies naamlik die "Vergroot" ("zoom") en

"Verskuif' ("pan"), asook die "Kaartpunt''- en "Rasterbeeld" -opsie gebruik word. Met die teken

van 'n kamp is dit belangrik om te onthou dat wanneer 'n kamp omsluit word deur 'n ander kamp,

die buitenste kamp om die binneste kamp geteken moet word en nie die een bo-oor die ander nie.

In Figuur 3.36 word 'n voorbeeld van twee kampe (Al en Bl) getoon waar Al totaal deur Bl

omsluit word. Die syfers dui die volgorde vir die teken van die kamphoeke van kamp Bl aan.

Nadat die kamp klaar geteken is, verskyn die skerm waarop die inligting van die getekende kamp

ingevul moet word. InFiguur 3.37 en 3.38 word die skerm waar die kampinligting aangeteken

word, gegee. Die skerm bestaan uit twee indekse.

Die eerste indeks (Figuur 3.37) bevat die inligting wat deur die gebruiker verskaf moet word.

Onderaan die eerste indeks is 'n tabel wat die inligting van die ander geregistreerde kampe

vertoon. Die tweede indeks (Figuur 3.38) bevat die inligting wat nie absoluut noodsaaklik is nie.
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12 1 8 9

4

Bl
11 10

Figuur 3.36: 'n Voorbeeld vir die volgorde waarin die
hoeke van 'n kamp (B 1), wat 'n ander kamp
(Al) totaalomsluit, geteken kan word.

Redigeer kampeienskappe

Figuur 3.37: 'n Voorbeeld van die eerste indeks waarop kampinligting ingevoer word.
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Redigeer kempeienskappe

Figuur 3.38: InVoorbeeld van die tweede indeks waarop kampinligting ingevoer
word.

Heelonderaan die kampinligtingskerm (Figure 3.37 en 3.38) is knoppies wat In verskeidenheid

van funksies bied. Die kostes en arbeid wat direk aan die kamp toegedeel kan word, kan hier

ingevoer word. Om direk geallokeerde arbeidkoste vir die geselekteerde kamp aan te teken, kan

die "Arbeid"-knoppie geselekteer word. Die toevoer van geallokeerde arbeidkostes word in

Afdeling 3.10.7.3.3.3.1 bespreek. Indien die "Produkte"-knoppie geselekteer word, kan

plantproduksie vir die geselekteerde kamp aangeteken word. Hierdie funksie word in

Afdeling 3.10.4 bespreek. Die "Redigeer koste"-knoppie bied die gebruiker die geleentheid om

direk geallokeerde kostes aan die kamp self aan te teken. Hierdie funksie word in

Afdeling 3.10.7.3.1 bespreek.

Die basiese inligting van elke kamp wat in die rekordhoudingstelsel gebruik word, word in

Afdelings 3.10.3.1.1.1 tot 3.10.3.1.1.15 bespreek. Hierdie inligting maak die basis vandie kamp-

of area-inligting wat in die stelsel vervat is, uit. Die kampinligting word oral gebruik waar die

beweidingdata gebruik of benodig word. Die kampinligting word ook gebruik om verskeie diere-

aksies en -produkte volgens kampe en boerdery-subeenhede te verdeel.
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3.10.3.1.1.1 Datum geskep

Dit is die datum waarop die kamp geskep of tot stand gekom het. Indien die datum nie bekend

is nie, kan die datum waarop die boer die grond gekoop of oorgeneem het, gebruik word. Die

logiese is dat diere nie in die kamp geplaas kan word vóór hierdie datum nie, aangesien die kamp

dan nog nie bestaan het nie. Dit staan die gebruiker vry om hierdie datum by 'n later geleentheid

te verander. Hierdie datum word ook gebruik om te bepaal of'n kamp op die kaart vertoon moet

word al dan nie.

3.10.3.1.1.2 Plaasnaam

'n Boerdery-eenheid (BE) kan uit een of meer plase bestaan. Elke plaas wat onder 'n boerdery-

eenheid ressorteer staan as 'n subeenheid in die FarmRec-stelsel bekend. Die subeenhede word

deur die plaasnaam beskryf. Die kampe moet dus aan 'n subeenheid of plaas toegeken word sodat

onderskeid tussen subeenhede ten opsigte van inligting wat verband hou met kampe getrefkan

word. Normaalweg word die plaasnaam gebruik soos wat dit op die transportakte verskyn. Dit

hoef egter nie so gebruik te word nie. Indien die gebruiker plase wat op die transportakte

oorspronklik as verskillende plase aangegee was, onder een plaasnaam wil aanteken, kan dit so

gedoen word.

Die plaasname word op verskeie verslae gebruik om onderskeid te maak tussen die verskillende

subeenhede. Die verlangde inligting word sodoende beperk tot die geselekteerde subeenheid.

3.10.3.1.1.3 Kampnommer

In 'n rekordhoudingstelsel moet daar 'n unieke eienskap wees wat voorwerpe van mekaar

onderskei. Die kampnommer word gebruik om areas en area-inligting te onderskei. Dit is dus

'n unieke nommer wat aan 'n kamp gekoppel word en kan slegs aan een kamp behoort.

Die kampnommer kan uit 'n kombinasie van syfers en letters met 'n maksimum lengte van 5

karakters bestaan. Enige metode van nommering kan gekies word. Die volgende formaat kan

aanbeveel word, aangesien dit voorsiening maak vir 'n hele aantal faktore soos byvoorbeeld die
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byvoeging, verdeling en verwydering van kampe. Die formaat is as volg:

XaTnn
waar,

T =

eerste letter van subeenheidnaam of plaasnaam

hoeveelste verdeling van kamp

tipe kamp (byvoorbeeld: K vir veldkarnp, B vir 'n

besproeiingsland, D vir 'n droëland, H vir 'n huiskamp,

ensovoorts)

kampnommer wat by 01 begin en tot 99 gaan.

x =

a =

nn

Die verdelingsaanduier (a) word gebruik om tweede, derde, ensovoorts verdelings van kampe aan

te dui. Die kamp behou dus die nommer (byvoorbeeld "K20"), maar die verdeling verander. Dit

is belangrik om die eerste nege kampe van 01 tot 09 te nommer, anders rangskik die stelsel die

kampnommers nie korrek nie, aangesien die kampnommers alfabeties gerangskik word. Dit het

tot gevolg dat nommer 10 voor nommer 2 geplaas word. Voorbeelde van kampnommers, bepaal

volgens bogenoemde metode, word in Tabel3.9 gegee. Die kampnommer is die enigste inligting

van 'n kamp wat nie by 'n later geleentheid verander kan word nie.

Voorbeeld 1 2 3 4 5

Subeenheid Boshoogte Boshoogte Boshoogte Boshoogte Osfontein

Kampverdeling 1 2 1 1 1

Tipe kamp K K D B K

Kampnommer 4 4 5 6 1

Saamgestelde BIK04. B2K04 BID05 BIB06 OlKOl
kampnommer

Voorbeelde van hoe om kampnommers op te stel. By die tipe kamp stel
K, D en B onderskeidelik weikampe, droë- en besproeiingslande voor.

TabeI3.9:
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3.10.3.1.1.4 Kampnaam

Dit is 'n naam wat aan 'n kamp toegeken word wat meer beskrywend as 'n nommer is. Die naam

kan later geredigeer word.

3.10.3.1.1.5 Kampgroep

Die kampgroep-inligting word gebruik om kampe te groepeer. Die gebruiker kan enige

beskrywing gebruik vir groeperings. Die gebruiker kan 'n maksimum van 16

kampgroepbeskrywings opstel. Dit mag wees dat groepe soos veld, lande, aangeplante weiding,

akkerbou of uitval gebruik word. Die kampe wat bewei word kan verder volgens die

weidingstelsel wat gebruik word, beskryf word. Die kampe kan dus byvoorbeeld volgens die

groepe van 'n groepkamp-weidingstelsel verdeel word, ofbyvoorbeeld gegroepeer word op grond

van terreine soos vlaktes, riviere en koppies. Die kampgroepbeskrywing kan ook gebruik word

om kampe te groepeer volgens die kudde waaraan die kampe toegeken is. Indien die diere op die

plaas op enige tyd net een kampgroep benut, kan die kampgroep, net soos kampe, geskeduleer

word vir beweiding.

In Tabel 3.10 word voorbeelde van kampgroepbeskrywings vir konvensionele-, groepkamp-,

wawiel- en ooprotasiestelsels gegee.

Kampgroepbeskrywings vorm die eerste orde van groepering VIr kampe. Die

kampgroepbeskrywings kan geredigeer word nadat die kamp geregistreer of aangeteken is. Die

skedulering van kampgroepe en kampe word saam met die implementering van kampstelsels in

Afdeling 3.10.3.2 bespreek.
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TabeI3.10: Voorbeelde van kampgroepbeskrywings vir konvensionele,
groepkamp-, wawiel- en ooprotasiestelsels.

Konvensionele stelsels

Tweekamp Driekamp Vierkamp Seskamp

Kamp 1 Kamp 1 Kamp 1 Kamp 1
Kamp2 Kamp2 Kamp2 Kamp2
Lande Kamp3 Kamp3 Kamp3
Erosie Lande Kamp4 Kamp4
Uitval Erosie Lande KampS
Huis Uitval Erosie Kamp6
Kraal Huis Uitval Lande

Kraal Huis Erosie
Kraal Uitval

Huis
Kraal

Groepkampstelsels Ooprotasiestelsel Wawielstelsel

Driegroepkamp Viergroepkamp

Groep A Groep A Veld Wiel1
Groep B Groep B Lande Wiel2
Groep C Groep C Waterbane
Lande Groep D Geleentheid Wiel n
Waterbane Lande Erosie Lande
Geleentheid Waterbane Uitval Erosie
Erosie Geleentheid Huis Uitval
Uitval Erosie Kraal Huis
Huis Uitval Kraal
Kraal Huis

Kraal

3.10.3.1.1.6 Kampbeskrywing/-gebruik

Die kampbeskrywing of -gebruik dien as Inverdere beskrywing van die kamp. Die gebruiker stel

self die beskrywings op. InMaksimum van 16 beskrywings kan opgestel word. Normaalweg is

dit In eienskap van die kamp of die geskiktheid vir In spesifieke tipe dier. In Tabel 3.11 word

voorbeelde van kampbeskrywings en -gebruike gegee.
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TabeI3.11: Voorbeelde van kampbeskrywings of -gebruiksbeskrywings volgens
spesifieke eienskappe.

Eienskap Beskrywings

1. Kwaliteit Soetveld
Suurveld
Gemengde suurveld

2. Geskiktheid vir tipe diere Hammelkamp
Ooikamp
Lamkamp
Droë diere

3. Samestelling Grasveld
Struikveld
Bosveld
Savanna

4. Probleme Gifp Iante
Roofdiere

5. Terrein Berge
Koppies
Vlaktes
Rivier

3.10.3.1.1. 7 Kampoppervlakte

Dit is die omheinde oppervlakte van die kamp. Hierdie waarde is baie belangrik en word baie

gebruik vir 'n verskeidenheid van berekeninge, byvoorbeeld die berekening van totale

plaasoppervlakte, weidae, ens.

3.10.3.1.1.8 Weidingkapasiteit

Weidingkapasiteit kan gedefinieer word as die term waardeur die produktiwiteit van die

beweibare/benutbare gedeelte van 'n homogene eenheid plantegroei beskryfword met betrekking

tot die oppervlakte benodig om 'n enkele vee-eenheid op 'n spesifieke tydstip te onderhou, sonder

agteruitgang van die plantegroei of grond, en word uitgedruk in hektaar per vee-eenheid

(ha VE-i), of as vee-eenheid per hektaar (VE ha") (Trollope et al. 1990). Die bepaling van
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weidingkapasiteit is baie omstrede, aangesien 'n magdom faktore 'n invloed op die bepaling

daarvan uitoefen (Vorster 1981a; 1981b; Roe 1997). Die bepaling daarvan word selfs as 'n

teoretiese abstraksie gesien (Roe 1997). Die bepaling van die korrekte veelading is die

belangrikste van al die weidingbestuursbesluite, aangesien dit gegrond moet wees op volhoubare

en ekonomiese benutting (Danckwerts & Tainton 1996; Snyman 1998). Alhoewel dit baie

moeilik is om die korrekte weidingkapasiteit te bepaal, is dit essensieel om 'n beraming van

weidingkapasiteit van die veld, aangeplante weiding ofkamp te maak. Hierdie bepaling kan dan

dien as riglyn vir optimale veldbenutting. Die toepassing van veebeladings wat in

ooreenstemming met die weidingkapasiteit van die veld is, is uiters noodsaaklik vir 'n stabiele

boerderybedryf, en het 'n deurslaggewende invloed op die biologiese en finansiële faktore,

naamlik: veldtoestand (Van den Berg et al. 1975; Danckwerts & Tainton 1996; Van der

Westhuizen et al. 1999), beskikbare weidingsmateriaal (Snyman 1997a), sensitiwiteit vir

droogteperiodes (Snyman & Fouché 1991; 1993; Fouché 1992), diereprestasie (Danckwerts &

King 1984) en bruto inkomste (Snyman 1998; 1999b; Van der Westhuizen et al. 2001).

Die bepaling van die weidingkapasiteit is op hoofsaaklik drie metodes gebaseer. Die eerste groep

is die metodes waar die biomassa van veld bepaal word. Hierdie metodes is ingewikkeld en

tydrowend. Aangesien diere veld anders benut as wat met oesrnetodes plaasvind, kan oor- of

onderskatting van die produksiepotensiaal plaasvind (Botha 1998). Indien die droëmateriaal

produksie bekend is, kan die weidingkapasiteit geskat word met behulp van die vergelyking soos

deur Moore et al. (1985), Moore & Odendal (1987) en Moore (1989) voorgestel:

(3.2)

waar,

y = weikapasiteit (ha aVE 'J)
d = aantal dae in jaar (365)

DM = totale droëmateriaalproduksie ha"

f= benuttingsfaktor
r= daaglikse DM behoefte per grootvee-eenheid

(2.2% van liggaamsmassa = 10 kg dag')
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Die benuttingsfaktor kan wissel van 0.20 (20%) tot 0.50 (50%) met 'n gemiddelde van 0.35

(35%) wat algemeen gebruik word.

Die tweede groep metodes behels die subjektiewe skatting van die weidingkapasiteit deur

kundiges (Roux 1979; Edwards 1988b). Met die derde groep van metodes word veldtoestand

gebruik om weidingkapasiteit te beraam. Hierdie metodes is ook blootgestel aan foute indien

klimaat- en beweidingsgradiënte nie in ag geneem word nie (Teague et al. 1981; Vorster 1981a;

Vorster & Du Toit 1985; Donaldson & Vorster 1989; Botha 1998). Beweidingsgradiënte wat

met behulp van meerveranderlike tegnieke vir homogene plantgemeenskappe ontwikkel is,

verhoog die objektiwiteit van veldtoestandtegnieke (Bosch & Janse van Rensburg 1987; Friedel

& Blackmore 1988; Bosch & Kellner 1991; Bosch & Booysen 1992; Van der Westhuizen 1994;

Jordaan 1997; Van der Westhuizen et al. 1999; Van der Westhuizen 2003). Volgens Kruger

(1983), Van der Westhuizen (1994) en Van der Westhuizen et al. (1999) is veldtoestand die

mees praktiese basis waarvolgens weidingkapasiteit beraam kan word, maar hierdie

weidingkapasitieitswaardes moet deur noukeurige rekordhouding, asook herhaalde

veldtoestandopnames oor tyd opgevolg word om die berekende weidingkapasiteite aan te pas

(Stuart-Hill 1989; Van der Westhuizen 2003). Daar bestaan egter nog groot leemtes vir die

ontwikkeling van eenvoudige, praktiese en relatief vinnige metodes om weidingkapasiteit op

gebieds- sowel as plaasvlak te beraam (Botha 1998; Van der Westhuizen 2003). 'n Nadeel van

die meeste van hierdie tegnieke is dat die beraming van weidingkapasiteit redelik subjektief is.

Objektiwiteit van weidingkapasiteitsaanbevelings op grond van veldsamestelling kan verhoog

word deur die gebruik van spesiesmaaklikheidsgroepe (Barnes et al. 1984; Rethman & Kotzé

1986; Barnes 1990), asook weidingindekswaardes (Du Toit 1995; 1997). Botha (1998) het 'n

tegniek ontwikkelom weidingkapasiteit met inagneming van langtermynreënval, huidige en

voorafgaande veldtoestandindeks en beweidingsinvloede op gebied-, plaas- en eenheidsvlak in

die Karoo te beraam. Weidingkapasiteitsberamings vanafveldtoestand is deur verskeie navorsers

beskryf(Tainton et al. 1980; Du Toit et al. 1981; Danckwerts 1982; Vorster 1982; Kruger 1983;

Fourie et al. 1985), en moet verkieslik as riglyn vir maksimum weidingkapasiteit beskou word

en kan slegs as vertrekpunt vir weidingkapasiteit-aanbevelings gebruik word (Van der

Westhuizen 2003). Objektiewe verwantskappe (~ = 0.75) tussen veldtoestand en

weidingkapasitiet is reeds in groot gebiede van die semi-ariede grasveld beskryf (Van der
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Westhuizen 2003). Die groot voordeel van veldtoestandtegnieke, gegrond op ekologiese

beginsels, is dat grondgebruikers die effek van weiveldbestuur op die ekologiese status van veld

kan evalueer (Van der Westhuizen 2003).

Wildspesies kan verdeel word in grasvreters, blaarvreters en gemengde vreters. Die berekening

van die struikbenuttingskapasiteit vir struikbenuttende wildspesies is aansienlik meer kompleks

as die berekening van die weidingkapasiteit vir grasvretende wildspesies. Verder vind daar

oorvleueling tussen die benutting van die struike en gras plaas (Dekker 1997). Volgens Smit

(2000) kan die berekeningvan die struikbenuttingskapasiteit vir die verskillende struikbenuttende

wildspesies beïnvloed word deur:

1. Aanvaarbaarheid van die beskikbare plantspesies vir die struikvreter.

2. Hoogteverspreiding van die struikmateriaal.

3. Fenologie van die plantspesies (immergroen, vroeg- of laatwinter-bladwisselend).

4. Seisoenale voorkoms van blomme en sade met 'n hoë voedingswaarde.

So byvoorbeeld verloor die meeste struike hul blare tydens die winter en is sodoende nie meer

so beskikbaar vir die struikvreters nie, teenoor die staande hooi afkomstig vanaf grasse.

Die volgende benadering kan gebruik word om die aantal struikvreters te bepaal wat 'n wildplaas

of reservaat kan aanhou. Die benadering aanvaar 'n blaarkwantifikasie-tegniek soos BECVOL

(Smit 1996) om die blaarproduksie van houtagtige plante op 'n spesiebasis te bepaal. Dit word

ook aanvaar dat die plaaslreservaat in 'n aantal vegetasie-eenhede (U, ..UJ verdeel is waarvan die

blaarbiomassa bepaal is. Die houtagtige spesies word verdeel in (i) immergroen, (ii) laat

bladwisselend, (iii) intermediêr bladwisselend en (iv) vroeg bladwisselend. Die totale blaar

droëmassa vir die verskillende plantgroepe per hektaar tot 'n spesifieke hoogte (H(x)) word

bereken as DM1(X), DM/X) ,DM3(X) en DM/X). Aangesien die beskikbare struikmateriaal

aansienlik kan wissel, is dit wenslik om die berekeninge op 'n maand- of seisoen- (lente, somer,

herfs en winter) basis uit te voer vir die verkillende struikhoogtes. Die berekening van die totale

benutbare struikmateriaal tot 2.0 m (DM(2.0))vir drie vegetasie-eenhede is as volg:
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DM(ZO)UI = [(DMI(Z,O) x Jl X PI)+ (DMz(z.O) X J2 X pz)+ (DM/2.0) X J3 X Pl)+ (DM/'O) X J4 X P4)]X AI

DM(2.0)UZ = [(DMI(ZO) X Jl X PI)+ (DMz(2.0) X J2 X P2)t (DM3(2.0) X J3 X P3)t (DM/2.0) X J4 X P.)]x A2

DM(2.0)U3 = [(DMI(z,O) X Jl X pJt (DMz(2.0) X Jz x P2)t (DM/2.0) X J3 X P3)t (DM4(2.0) X J4 X P4)]X A3

(3.3)

waar,

DMl..4 (2.0)=totale DM ha-I tot 2.0m vir elke plantgroep,

fl..4= desimale benuttingsfaktor vir elk van die vier plantgroepe

p 1.4 = blaarbeskikbaarheid uitgedruk as 'n desimaal

AI.A = area vir elke vegetasie-eenheid (ha)

DM(2.0) = L DM(2.0)U
x

x=l..4

Totale BU (wat tot 2.0m kan benut) wat vir die maand (ofseisoen) aangehou kan word
DM(2.0)

r

waar,
r= daaglikse struikbehoefte (DM) per BU (2.5% van liggaamsmassa = 3.5kg)
BU= "Browse unit" of Struikbenutters-eenheid

'n Struikbenutters-eenheid of "Browse unit" word gedefinieer as die metaboliese ekwivalent van

'n koedoe met 'n gemiddelde massa van 140 kg (Snyman 1989; Peel et al. 1994).

Beperkte wetenskaplike inligting bestaan huidiglik waarop die benuttingsfaktor (f) gegrond kan

word, maar indikasies is dat dit baie laag is. Dit kan so laag as 8% (f'= 0.08) vir swart renosters

wees en tot 20% (f = 0.20) en hoër vir die ander blaarvreters. Die beraamde persentasie blare

teenwoordig (p = fenologie) vir die verskillende plantgroepe kan teoreties wissel van 100%

(p=1.0) in die geval van immergroen plante tot 0% (p = 0.0) gedurende die winter vir die vroeg

bladwisselende plante. Daar is ook gevind dat struikvreters die punte van lote vreet indien geen

blare teenwoordig is nie, wat tot gevolg het dat die p-waarde altyd groter as 0 sal wees

(Smit 1994). Die struikweidingkapasitieit moet dus in ag geneem word indien 'n

struikkomponent teenwoordig is en wel van struikvreters gebruik gemaak word (Dekker 1997).

Die weidingkapasiteitwaarde van Inkamp is altyd baie belangrik. In die FarrnRec-stelsel word

die weidingkapasiteit en oppervlakte van 'n kamp gebruik om die aantal diere wat die kamp kan
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onderhou, te bereken. Die akkuraatheid van die berekeninge van weidae word dus deur

laasgenoemde twee waardes bepaal.

Die weidingkapasiteit van aangeplante weiding-gewasse is in baie gebiede onbekend, en die

geskatte waardes laat veel te wense oor. Deur noukeurig rekord te hou van klimaat en beweiding,

kan die weidingkapasiteit vir die spesifieke gewas en omstandighede oor tyd bepaal word.

In die FarmRec-stelsel word van twee weidingkapasiteitwaardes gebruik gemaak, naamlik

potensiële en die huidige weidingkapasiteit.

3.10.3.1.1.8.1 Potensiële weidingkapasiteit

Die potensiële weidingkapasiteit is die weidingkapasiteit van die area indien die veld of

aangeplante weiding in 'n goeie toestand is. Hierdie waarde word nie gebruik om enige verdere

berekenings te doen nie, behalwe om die huidige weidingkapasiteit uit te druk as 'n persentasie

van die potensiaal.

3.10.3.1.1.8.2 Huidige weidingkapasiteit

Die huidige weidingkapasiteit van die area is wanneer die toestand van die veld of aangeplante

weiding en die seisoen in ag geneem word. Hierdie is die belangrike waarde waarmee alle

berekenings wat van die weidingkapasiteit gebruik maak, gedoen word.

3.10.3.1.1.9 Grootvee-eenhede

Grootvee-eenhede is die basis van berekening van beweidinginligting. Dit word op 'njaarbasis

bereken. Die grootvee-eenhede wat 'n kamp kan dra, word vanaf die kampoppervlakte en

weidingkapasiteit met die volgende vergelyking bereken:
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GVEk = (3.4)

waar,
GVE k =: Grootvee-eenhede van kam p
A k =: Area van kamp (ha)

WK =: Weikapasiteit van kamp (ha GVE-I)

3.10.3.1.1.10 Grootvee-eenheid weidae

Die grootvee-eenheid weidae (GVEWD) is die aantal dae wat 'n GVE die kamp kan bewei.

Weidae is die basis waarop die berekening van kampbenutting berus. Die aantal dae wat 'n

grootvee-eenheid 'n kamp kan benut, kan vanaf die area en weidingkapasiteit van die kamp met

die volgende vergelyking bereken word:

GVEWDk
Ak= -x d
WK (3.5)

waar,
GVEWDk = Grootvee-eenheidweidae van kamp

d = dae in jaar (365 of 366)
Ak =: Area van kamp (ha)

WK=: Weidingkapasiteit van kamp (ha GVWI
)

3.10.3.1.1.11 Area-gebruik

Dit dui aan of die area bewei kan word of nie. Nie-beweibare areas word uitgesluit by sekere

berekenings.

3.10.3.1.1.12 Eienaarskap

Dit dui die eienaarskap van grond aan. Die moontlike opsies is eie, gehuurde of verhuurde

grond.
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3.10.3.1.1.13 Assosiasies

Elke kamp kan met 'n reënmeter en veldtoestandpunt geassosieer word. Die reënmeter

verteenwoordig die reënval van die spesifieke kamp. Meer as een kamp kan met een reënmeter

geassosieer word. Die registrasie van 'n reënmeter en die aanteken van reënval word in

Afdeling 3.10.6.1.6 bespreek.

Die veldtoestandopnamepuntnaam is die naam van die veldtoestandopnamepunt wat geassosieer

word met die spesifieke kamp. Meer as een kamp kan met een veldtoestandopnamepuntnaam

geassosieer word. Die veltoestandinligting word in Afdeling 3.10.3.3 bespreek.

3.10.3.1.1.14 Huidige en geskiedkundige kampwaardes

Die kampwaarde-inligting bestaan uit aanvangs- en huidige waardes. Die aanvangswaarde is die

waarde of bed rag met die aankoop van die kamp of pla as. Hierdie waardes word gebruik by die

verslae om die aanvangswaarde van die grond en die inventariswaarde van die boerdery-eenheid

te bepaal. Die huidige grondwaarde kan gebruik word om die waarde van die grond of die

huidige inventariswaarde van die boerdery-eenheid te bepaal.

In Figuur 3.39 word die skerm vertoon waarop die huidige grondwaarde vir kampe en lande

aangedui en geredigeer word. Op hierdie skerm (Figuur 3.39) word die kamp aangedui waarvan

die waarde geredigeer kan word. Op hierdie skerm verskyn drie indekse, asook 'n tabel waarin

die reeds aangetekende waardes aangedui word. Die "Van"- en "Tot"-datums vir elke waarde

word aangedui. Indien die "Tot"-datum nie aangedui word nie, dui dit daarop dat hierdie waarde

vir die huidige datum, asook verdere datums, geldig is. Wanneer die waardes toegevoeg of

geredigeer word, kan die waarde vir die totale area verskafword, of die waarde per oppervlakte.

Indien laasgenoemde verskafword, word die totale waarde vir die oppervlakte bereken deur die

area te gebruik. Die gebruiker moet ook die "Van"-datum verskafvan waar die waarde geldig

is. Die "Tot"-datum saloutomaties bereken word. Waardes kan ook tussen reedsbestaande

waarde ingevoeg word deur net die "Van"-datum en waarde te verskaf. Die invoeging word

outomaties gedoen.
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,~~Huidige waalde ,:t~Q

Figuur 3.39: 'n Voorbeeld van die skerm
waar die grondwaardes
ingevoer en geredigeer kan
word.

3.10.3.1.1.15 Verval-inligting

Indien die kamp verval het, dit wil sê geargiveer is as gevolg van 'n kampverdeling of

-verwydering, sal dié datum en rede vasgelê wees. Die verdeling en verwydering van 'n kamp

word in Afdeling 3.10.3.1.2 en 3.10.3.1.3 onderskeidelik bespreek. Dit kan byvoorbeeld wees

dat 'n plaas ofkamp gehuur is, die huurtermyn verstryk het en die huurooreenkoms nie hernu is

nie. Die inligting van die gehuurde grond bly behoue in die stelsel, maar die kampe is nie meer

beskikbaar vir beweiding nadat die kampe verval het nie.
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3.10.3.1.2 Verdeling van kampe

Kampe kan verdeel word deur van die kampverdelingsfunksie gebruik te maak (Sleutelkode:

>Redigeer >Kampe >Verdeel). Met hierdie prosedure moet die gebruiker die kamp wat verdeel

moet word, met die muispunt op die plaaskaart selekteer en aandui in hoeveel kampe die

verdeling moet wees. Die gebruiker begin dan om die nuwe kampverdeling te teken en die nuwe

kamp se inligting te verskaf. Die proses word herhaal vir elke nuwe verdeling. Die inligting van

die "ou" kamp word op die stelsel behou, maar daar kan nie meer diere in die kamp ná die

verdelingsdatum geplaas word nie. Die onderverdelings word dan ook soos nuwe kampe

gereken. Die kampnommer kan as 'n aanduiding gebruik word om die oorsprong van die

oorspronklike kamp aan te dui. Die seleksie en toekenning van kampnommers is reeds in

Afdeling 3.10.3.1.1.3 bespreek. Wanneer die kampinligting van die "ou" kamp beskou word, sal

gesien word dat die verval-inligting ingevul is en aangedui word dat die kamp verdeel is.

3.10.3.1.3 Verwydering van kampe

Indien kampe nie meer deel vorm van die BE nie, kan die kamp verwyder word deur van die

kampverwyderingsfunksie (Sleutelkode: >Redigeer >Kampe >Verwyder) gebruik te maak.

Hierdie funksie sal byvoorbeeld gebruik word wanneer 'n boer grond gehuur het en die

huurkontrak nie hernu word nie. Die inligting van die gehuurde kampe bly behoue op die

rekordhoudingstelsel, maar die kampe is nie meer beskikbaar na die afsluitdatum nie. Om 'n

kamp af te sluit of te verwyder, moet die gebruiker die betrokke kamp met die muispunt

selekteer, die afsluitingsdatum en 'n rede vir die afsluiting verskaf. Die gebruiker salook die

keuse gebied word om die kamp permanent uit die stelsel te verwyder of te argiveer. Die

argivering van die kamp dui net daarop dat die inligting op die stelsel behoue bly. Indien diere

die geselekteerde kamp benut het, sal die stelsel nie toelaat dat die kamp permanent uit die

rekordhoudingstelsel verwyder word nie.

3.10.3.1.4 Argiefinligting van kampe

Kampe wat afgesluit of geargiveer is, kan weer geaktiveer word deur die argief- of

afsluitingsdatum te verwyder (Sleutelkode: >Redigeer >Kampe >Geargiveerde inligting).
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Geargiveerde kampe kan ook permanent uit die rekordhoudingstelsel verwyder word indien geen

diere ooit die kamp benut het nie. Op die skerm wat verskyn nadat dié funksie geselekteer is, is

twee indekse wat die genoemde twee funksies verteenwoordig. Die gebruiker word gemaan om

hierdie funksies met omsigtigheid te gebruik. lndien die kampe onoordeelkundig herstelof

geheraktiveer word, kan groot verwarring op die plaaskaart ontstaan.

3.10.3.1.5 Toevoeging van kampe sonder grafiese uitbeelding

Kampe kan ook op die stelsel geregistreer word sonder om die kamp op die plaaskaart te teken

(Sleutelkode: >Redigeer >Kampe >Nie op kaart >Voeg kamp by). Die inligting wat van die

kamp verskaf moet word, is dieselfde as vir enige kamp. Dieselfde beperkings en voorwaardes

geld ook. Al verskil is dat die kamp nie geteken hoefte word nie. Die kamp kan dus ook nie op

die kaart verskyn nie. Hierdie kampe kan geredigeer, verwyder en/of geteken word deur die

nodige funksie te selekteer (Sleutelkode: >Redigeer> Kampe >Nie op kaart >Redigeer / verwyder

/ teken kampe). Die gebruiker word egter gemaan om hierdie funksie goed te deurdink voor

gebruik, aangesien die grafiese inligting op die plaaskaart verlore gaan indien hierdie funksie

gebruik word. Die grafiese waarde van die kaart word dus nadelig beïnvloed.

3.10.3.2 Kampstelselinligting

Die benutting van kampe kan deur aanhoudende of wissel weiding geskied. Om wisselweiding

te kan toepas moet daar ten minste twee kampe per trop diere wees. Die kampe word dan om die

beurt bewei. Die praktyk het bewys dat om al die beginsels van veldbestuur en die praktyke wat

daarmee saamgaan, toe te pas en ook die las van oordeel te verminder, dit wenslik is om eerder

'n breë sistematiese wisselweidingprogram te volg wat by die hoofplantegroeitipes en

boerderysituasie aangepas is (Vorster 1999). In die droë dele van die Karoo regverdig die hoë

kostes aan bekampingsmateriaal en watervoorsiening dit nie om baie kampe te maak nie. Dit het

tot gevolg dat die eenvoudigste vorm van veldbestuur, naamlik wisselrus, toegepas word, en ook

met sukses (Vorster 1999). Met hierdie stelsel word 'n helfte, derde ofkwart van die plaas vir

'n volle groeiseisoen gerus. Die oorblywende kampe word na goeddunke wisselbewei. Die
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geruste kampe word dan weer op strategiese tye oftye van voerskaarste ingeskakel by beweiding,

en 'n ander gedeelte word dan weer gerus. Die groot voordeel van rotasie- ofwisselrus is dat dit

met relatief min kampe toegepas kan word (Roux 1966).

Wisselweiding kan verder met konvensionele kampstelsels toegepas word. Dit is stelsels waar

twee-, drie- of vierkampstelsels of 'n vyfkampstelsel met twee troppe toegepas word. Hierdie

stelsels is so ontwerp dat die tyd, lengte en duur van rus- en weiperiodes op sekere basiese

beginsels berus. 'n Verskeidenheid van die stelsels is ontwikkel. 'n Voorbeeld van 'n twee-, drie-

en vierkampstelsel word in Tabel 3.12, 3.13 en 3.14 onderskeidelik gegee.

Tabel 3.12: 'n Voorbeeld van 'n konvensionele tweekampstelsel waar kampe A
en B die twee kampe per trop voorstel.

Weitydperk: Seisoene en maande

Voorsomer Nasomer Winter

Jaar Sept. Okt. Nov. Des. Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Jun. Jul. Aug.

I A A A A A B B B A A A A

2 B B B B B A A A B B B B

TabeI3.13: 'n Voorbeeld van 'n konvensionele driekampstelsel waar kampe A, B
en C die drie kampe per trop voorstel.

Weitydperk: Seisoene en maande

Lente Somer Herfs Winter

Jaar Sept. Okt. Nov. Des. Jan. Feb. MIt. Apr. Mei Jun. Jul. Aug.

1 A A A B B B C C C A A A

2 B B B C C C A A A B B B

3 C C C A A A B B B C C C
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TabeI3.14: 'n Voorbeeld van 'n konvensionele vierkampstelsel waar kampe A, B,
C en D die vier kampe per trop voorstel.

Weitydperk: Seisoene en maande

Lente Somer Herfs Winter

Jaar Sept. Okt. Nov. Des. Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Jun. Jul. Aug.

1 A A B B B C C C D D A A

2 D D A A A B B B C C D D

3 C C D D D A A A B B C C

4 B B C C C D D D A A B B

Meerkampstelsels tree normaalweg in werking wanneer meer as vyfkampe per trop beskikbaar

is. Die basis van sukses van die meerkampstelsels is daarin geleë dat die periodes van okkupasie,

waartydens ligte beweiding toegepas word, afgewissel word met gereelde en relatief kort

rusperiodes (Vorster 1991). Multikampstelsels kan geïmplementeer word as 'n sistematiese

(vaste) of oop (buigbare) stelsel (Donaldson & Vorster 1989). Met die sistematiese benadering

word kampe volgens 'n voorafbepaalde volgorde benut. Hierdie volgorde word behou in die

daaropvolgende siklusse. Met die ooprotasiestelsel word die volgorde aan die bestuurder

oorgelaat. Die bestuurder moet die veld en die beskikbare voer, asook die behoeftes van die

diere, gereeld beoordeel. Hierdie benadering het heelwatmeer voordele as die vasterotasiestelsel,

maar dit vereis baie meer aandag, integriteit en 'n goeie kennis van veldbestuur van die

bestuurder. Hierdie stelsel stel dat die beweidingperiodes kort is (3 tot 4 dae) na die eerste

lentereëns, somerdroogte ofna intensiewe beweiding. Die beweidingperiode word stelselmatig

verleng (een tot twee weke) soos die veld groei. So byvoorbeeld, indien ses kampe per trop

beskikbaar is, is die weiperiode een tot twee weke en laat dit 'n rusperiode van vyftot tien weke

toe. Gedurende die winter wanneer die plante dormant en relatief onsensitiefvir beweiding is,

kan die weiperiode heelwat langer as twee weke wees.

Die groepkampbenadering van weiveldbestuur het ontstaan uit 'n behoefte vir groter

buigsaamheid as wat by die konvensionele weidingstelsels beskikbaar was. Een van die

kenmerke van dié stelsel is dat dit 'n oorkoepelende metode is waarvolgens feitlik enige

weidingstelsel stelselmatig toegepas kan word met inagneming van ontwikkelings- en
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bewaringsvereistes ten opsigte van die veld, terwyl steeds aan die vee se voedingsbehoeftes

voldoen word (Roux & Skinner 1969). Met hierdie benadering word die kampe op die plaas in

twee, drie of vier groepe verdeel. Die groepe word volgens 'n konvensionele wisselweistelsel

soos in Tabel 3.12, 3.13 en 3.14 uiteengesit, bewei. Die verskil is dat die A, B, C en D groepe

van kampe verteenwoordig en nie enkele kampe nie. Die enigste reël is dat indien die stelsel

aandui dat 'n groep moet rus, geen kampe van daardie groep bewei mag word nie. Binne die

groep kan die bestuurder sy vee- en veldbestuur na goeddunke volgens die normale

veldbestuursbeginsels bewei. Die wisseling tussen groepe word groeprotasie genoem, en die

verskuiwing tussen kampe binne 'n groep word kamprotasie genoem. Om veldbestuur volgens

die groepkampbenadering suksesvol toe te pas, moet 'n aantal basiese vereistes nagekom word.

Die eerste is die skeiding van veldsoorte en die afkamping van erosie. Voorsiening moet ook

gemaak word vir noodkampe, en alle kampe moet van veesuipings voorsien wees. Die tweede

is dat ten minste vier tot ses kampe per trop beskikbaar moet wees. Troppe kan saamgevoeg

word om die aantal kampe te verminder. Die derde is dat die toepaslike veelading vir die

omstandighede toegepas moet word. Om kampe aan groepe toe te ken, moet 'n inventaris van

alle kampe opgestel word wat die volgende inligting bevat:

1. Kampnommer en -naam.

2. Kampgrootte.

3. Veldtipe (berg, koppie, vlakte, ens.).

4. Weidae beskikbaar.

5. Geskiktheid van kamp vir byvoorbeeld paring, lam, kalf, speen, ens.

6. Potensiële probleme soos ryp, bosluise, roofdiere, gifplante, ens.

7. Spesiale behandelings soos geskik slegs vir somerweiding, benodig verlengde rus,

ens.

Wanneer die kampe gegroepeer word, moet die volgende in aanmerking geneem word:

1. Slegs kampe vir normale beweiding moet gegroepeer word.

2. Elke veldtipe moet in elke groep verteenwoordig wees.

3. Die aantal weidae in elke groep moet min ofmeer ooreenstem.

4. Elke groep moet ten minste oor een kamp beskik wat geskik is vir paring, lam of
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kalf en speen.

5. Die kampe in 'n groep moet so wydverspreid oor die boerdery-eenheid as

moontlik wees.

Om hierdie stelsel te implementeer, is dit wenslik om 'n beweidingkalender waarop die

verskillende groepe en kampe met verskillende kleure voorgestel word, op te stel (Vorster 1991).

Die reedsgenoemde stelsels en kampuitlegte is gebaseer op die beginsel dat die verskillende

veldsoorte en -tipes geskei word. Uitlegte soos die wawielstelsel waar 'n groot aantal kampe (9

en meer) in die vorm van 'n wa se wiel met 'n waterpunt in die middel uitgelê word, neem nie die

veldsoorte in ag nie (Savory 1979; Shearing 1979; McNaughton 1981; Savory 1988). Volgens

die aanhangers van hierdie stelsels is die skeiding van veldsoorte nie belangrik nie, aangesien die

weiperiodes kort en die weidruk hoog is (Savory 1988). In gebiede waar redelike eenvormige

veld voorkom, mag hierdie uitleg moontlik gebruik word sonder om verskillende veldsoorte in

een kamp saam te voeg. Die kampe word met hierdie uitleg in wiele of selle gegroepeer en

volgens 'n bepaalde orde benut (Savory 1988).

Nog 'n benadering tot weiveldbenutting is dié wat deur Moore (2002) voorgestel word. Die

stelsel is daarop geskoei dat 'n derde (l blok) van die plaas bewei word gedurende die

groeiseisoen, terwyl die res (2 blokke) gespaar word vir die oorblywende gedeelte van die jaar.

'n Kamp in 'n blok word tot 'n voorafbepaalde intensiteit bewei, en die tydperk wat die diere in

'n kamp bly hang af van die beskikbare weidingsmateriaal en die handhawing van die

aanvaarbare diereprestasie. In die groeiseisoen kan diere terugkom na 'n kamp wat vroeër in die

groeiseisoen bewei is indien voldoende hergroei plaasgevind het. Deur rekord te hou van die

aantal diere en getal dae wat die diere in 'n bepaalde kamp deurbring, kan daar mettertyd uit die

kamprekords 'n goeie idee verkry word van die dravermoë van die verskillende kampe op die

plaas (Moore 2002). 'n Voorbeeld van die blokopeenvolging vir hierdie stelsel word in

Tabel 3.15 vertoon.
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TabeI3.15: 'n Voorbeeld van die voerbank-benadering tot weiveldbenutting waar
A, B en C groepe van kampe voorstel. Die gekleurde gedeelte stel
die groeiseisoen voor (Moore 2002).

Weitydperk: Seisoene en maande

Lente Somer Herfs Winter

Jaar Sept. Okt. Nov. Des. Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Jun. Jul. Aug.

I C C C A A A A A B B B B

2 A A A B B .B B .B C C C C

3 B .B B C C C C C A A A A

4 C C C A A A A A .B B B B

Uit al bogenoemde benaderings en kampuitlegte is dit duidelik dat kampe gegroepeer en

geskeduleer word. Die inligting wat op kampbasis benodig word om kampe en kampgroepe te

verdeel en te skeduleer, is reeds aangedui. Die vaslê van hierdie kampinligting is ook reeds

bespreek. Om kampe en kampgroepe te skeduleer soos wat by die verskillende weidingstelsels

benodig word, word van die kamp- en kampgroep-siklusinligtingsfunksie in die FarmRec-stelsel

gebruik gemaak. Die skerm vir die kamp- en kampgroep-skeduleringsfunksie (Sleutelkode:

>Redigeer >Siklusse> Hoof-/kamp-/kampgroepsiklusse) word in Figuur 3.40 getoon.

Met hierdie funksie kan kamp en kampgroepe vir beweiding geskeduleer of van beweiding

uitgesluit word. In Figuur 3.40 is die "Kampsiklusse"-indeks waarop die kampskedulerings

gemaak word, geselekteer. Die kampe wat aan die bokant van die tabel gelys word, kan volgens

kampnommer, -groep of -beskrywing stygend oftoenemend georden word. Daaglikse datums

vir die geselekteerde siklus verskyn aan die linkerkant van die tabel. Die blou seleksies dui die

periode en kampe aan wat aan 'n groep (Groep B) behoort wat vir beweiding geskeduleer is. Die

groen dui kampe aan wat vir die geselekteerde periode vir beweiding geskeduleer is. Die geel

dui op 'n kamp wat van beweiding uitgesluit word vir die geselekteerde periode. Wanneer kampe

vir beweiding geselekteer word, sal die geel-gemerkte kampe nie op die lys van beskikbare

kampe verskyn nie. Die groen-gemerkte kampe sal wel verskyn in rangvolgorde wat bepaal word

deur die geskeduleerde begindatum van beweiding. Om kampe of kampgroepe te skeduleer of

uit te sluit, word die periode (begin- tot einddatum) geselekteer met die muispunt. Die "Wei"-
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of "Uitsluiting"-knoppie word daarna geselekteer om die onderskeie aksies voor te stel. Die

"Opdateer"-knoppie lê die inligting in die databasis vas. Nadat die skedulering en uitsluitings

vir 'n siklus opgestel is, kan die inligting vir daaropvolgende siklusse gedupliseer word. Indien

die gebruiker dus kampe vir 'n konvensionele of groepkampstelsel skeduleer, word net die eerste

siklus opgestel. Die daaropvolgende siklusse kan gedupliseer word. 'n Konvensionele

tweekampstelsel en driekampstelsel het 'n twee- en driejaar-siklus onderskeidelik, terwyl 'n

vierkampstelsel 'n vierjaar-siklus het.

I S,kluslOhgtlOg VIf VOOlbeeld Ei

Soct_ kallP volgens:
r. lCalllP"Olll_r dyg.
r Groep Ioen.
r Be ......./gebl. t_.

KBn1Je I Groepe 1

'Wf!Á I tUitduiting 11 Hetstel

IOupl. sikM Il.v_. siltlua II LIp'

1
2
3
4
5

Hulp

Figuur 3.40: 'n Voorbeeld van die invoerskerm vir kamp- en kampgroep-siklusinligting
(weidingstelsel) in die FarmRec-rekordhoudingstelsel.

Die skedulering van kampgroepe word op dieselfde metode as vir kampe, soos hierbo uiteengesit,

gedoen. Die verskil is dat 'n lys van kampgroepe verskaf word in plek van die individuele kampe.

Die kampgroepe word dus geskeduleer ongeag die kampe wat aan die groep behoort.

Uitdrukke kan gemaak word van onderskeidelik die kamp- en kampgroep-siklusinligting.
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3.10.3.3 Veldtoestand

Plantsuksessie word gedefinieer as die progressiewe ontwikkeling van vegetasie in 'n area deur

'n reeks van verskillende plantgemeenskappe wat eindig in 'n klimaks gemeenskap (Trollope et

al. 1990). 'n Klimaks vegetasie word weer gedefinieer as 'n finale stabiele plantgemeenskap in

'n ekologiese suksessie wat in staat is om dit self onbepaald instand te hou onder die bestaande

omgewingstoestande en faktore (Gabriel & Talbot 1984). Plantsuksessie word normaalweg

beskou as die ordelike verandering van vegetasie, wat weer die kern vorm van die meeste

metodes om die veldtoestand van weiveld te bepaal (TuelIer & Platou 1991).

Plantsuksessie kan die gevolg wees van selfvervangingsveranderinge in die plantgemeenskap

(outogeniese suksessie), of veroorsaak word deur eksterne faktore wat onafhanklik is van dié wat

deur die plante veroorsaak word (allogeniese suksessie) (Gabriel & Talbot 1984). Normaalweg

word plantsuksessie aanvaar as 'n progressiewe verskynsel, maar retrogressie is die

teenoorgestelde verskynsel wat net so belangrik in weivelddinanika is (Westoby et al. 1989).

Belangrike dryfkragte van progressiewe en retrogressiewe suksessie van die weiding sluit in die

ruimtelike en temporele veranderinge in grondwater regime (MacDonald 1978; Yeaton et al.

1986; Peel et al. 1991; Mott et al. 1992), vuur regime (Edroma 1981; Yeaton et al. 1988),

grondversteurings (Yeaton et al. 1986; Belsky 1987; Tueller & Platou 1991), grondvoedingstatus

(Louw 1966; Grunow et al. 1970; Christie 1981; Donaldson et al. 1984; Walker & Knoop 1987;

Bobbink 1991), beweiding (Walker 1980; Edroma 1981; Furniss 1982; Archer et al. 1988;

Friedel & Blackmore 1988; Barker et al. 1989; O'Conner 1991; Peel et al. 1991; Smit &

Rethman 1992) en talle ander faktore soos hoogte bo seespieël, aspek, helling, klipperigheid en

grondtekstuur (Roberts 1971; Bredenkamp 1977). Interseisoenale variasie binne die

beweidingvlak ten opsigte van basale bedekking (Morris & Muller 1970) of primêre produksie

(Deshmukh 1986) kom algemeen voor, maar dit is te betwyfel ofhierdie korttermynveranderinge

as suksessieveranderinge gesien kan word (Smit 1994).

Meer on1angs is 'n ander benadering tot veld ekologie voorgestel vir veral die ariede en semi-

ariede areas. Hierdie benadering stel voor dat die ekwilibrium model van suksessie (pionier tot

klimaks) nie toepaslik vir dié areas is nie, aangesien hierdie areas aan natuurlike ekstreme

versteurings of veranderings soos byvoorbeeld droogtes onderwerp word eerder as aan lang
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periodes van ekologiese stabiliteit of ekwilibrium. Die voorstanders' van hierdie teorie

bevraagteken die waarde van veldtoestand aanslae in die ariede en semi-ariede areas, veral waar

klimaat Inprimêre invloed op die bepaling van die samestelling van die vegetasie het (Hoffman

& AshweIl2001).

Hoewel navorsers veldtoestand as die belangrikste inset in enige veldbestuurstelsel beskou

(Tainton 1988; Smith 1989; Snyman 1997b; Van der Westhuizen et al. 1999; Van der

Westhuizen 2003), word die akkuraatheid en geldigheid van moniteringstegnieke en die bepaling

van neiging nog ernstig bevraagteken (Friedel 1991; Martens et al. 1996; Jordaan et al. 1997;

Van der Westhuizen et al. 1999). Verskeie tegnieke het al ontstaan. Die nuutste hiervan is die

weiding-indeksmetode van Du Toit (1997) vir die Karoo, en die meerveranderlike tegnieke (Van

der Westhuizen 1994; Jordaan 1997; Van der Westhuizen et al. 1999) vir die semi-ariede

grasveldgebiede. Indien objektiewe veldtoestandbepalingstegnieke gebruik word, kan

veranderinge in veldtoestand gebruik word om die neiging vas te stel. Hierdie inligting kan dan

gebruik word om aanpassings in die bestuur van weiding te maak (Van der Westhuizen et al.

1999).

Die Weiding-indeksmetode (WI-metode) (Du Toit 1995; 1996a; 1996b; 1998b; Du Toit et al.

1995) word huidiglik in die Karoo gebruik om veldtoestand te bepaal. Hierdie metode is In

verbetering op die Ekologiese Indeks Metode (Vorster 1982) wat voorheen gebruik is. Met die

Wl-metode word kroonuitgestrektheid by 500 lynpunte bepaal (Du Toit et al. 1998). Die

persentasie kroonuitgestrektheidstreffers per spesie word dan as Inpersentasie van die aantal punt

bereken en nie van die aantal treffers nie (Du Toit 1997). Hierdie waarde gee In aanduiding van

die kroonbedekking (Du Toit 1995). Die persentasie waarde wat sodoende vir die individuele

spesie verkry word, word dan met die spesie se weiding-indekswaarde (Du Toit et al. 1995; Du

Toit 1998a) vermenigvuldig. Die weiding-indekswaarde van In spesie vervat die volume,

beweibare droëmateriaal en chemiese samestelling van die spesifieke spesie. Die produk van die

spesies word dan bymekaar getel om die veldtoestandindeks te verkry. Hierdie waarde kan dan

gebruik word om die huidige weidingkapasiteit te beraam (Du Toit 1995).

In.semi-ariede en ariede grasveldgebiede word van sleutelspesies wat met behulp van degradasie-
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gradiënte en meervoudige analises bepaal is, gebruik gemaak (Van der Westhuizen 1994; Van

der Westhuizen et al. 1999; Vander Westhuizen 2003). Die sleutelspesie( s) waarna gekyk moet

word, word deur die homogene gebied gedikteer. Twaalf homogene gebiede is in die Sentrale

en Suid-Vrystaat geïdentifiseer. Die boer kan 'n 200 punt (Hardy & Walker 1991) naasteplant-

opname doen en slegs die voorkoms van die sleutelspesies noteer. Die veldtoestand word dan

uit 'n tabel of grafiek gelees teenoor die persentasie voorkoms van die sleutelspesie(s). Die

persentasie van die sleutelspesie(s) kan ook geskat word indien die boer hom- of haarself

gekalibreer het met 'n plantopname. In Bylaag 2 word dié tegniek uiteengesit.

Indie FarmRec-stelsel word elke veldtoestandopname aan 'n spesifieke veldtoestandopnamepunt

gekoppel. 'n Naam moet eers geskep word vir elke individuele punt waar opnames gedoen word.

Die skerm waar die veldtoestandpuntnaam geskep en geredigeer word, word in Figuur 3Al

getoon (Sleutelkode: >Redigeer> Veldtoestand> Voeg veldtoestandpunt by). Die stelsel kan nie

toelaat dat 'n veldtoestandpuntnaam verwyder word solank data vir die puntnaam bestaan nie.

Alle veldtoestanddata vir die puntnaam moet dus eers verwyder word voordat die puntnaam

vanuit die stelsel verwyder kan word.

Die veldtoestandpersentasie wat met die opnames verkry word, word teen die

veldtoestandopnamepuntnaam en -datum in die stelsel vasgelê. Die skerm wat daarvoor gebruik

word, word in Figuur 3.42 getoon (Sleutelkode: >Redigeer >Veldtoestand

>Veldtoestandopname). Soos reeds genoem kan meer as een kamp geassosieer word met 'n

veldtoestandopnamepuntnaam. Die seleksie van 'n veldtoestandpuntnaam bepaal watter inligting

in die tabel verskyn. Die inligting in die tabel kan geredigeer word. Daar is geen beperking op

die aantal inskrywings wat teenoor 'n veldtoestandpuntnaam gemaak kan word nie, behalwe dat

net een inskrywing per datum toegelaat sal word. Verskeie opnames kan dus oor tyd aan 'n

spesifieke veldtoestandpunt gekoppel word. Die veldtoestandneiging kan sodoende oor tyd

bepaal word indien die tegniek wat gebruik word, neiging-sensitief is. Vanaf die skerm

(Figuur 3A2) kan 'n grafiek van die veldtoestandresultate gegenereer word wanneer die

"Grafiek"-knoppie geselekteer word. Net so kan 'n uitdruk van die resultate, wat die waardes,

asook 'n grafiek insluit, verkry word indien die "Druk"-knoppie geselekteer word.
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~ Veldtoestandaanslagpunt Ei
Voeg nuwe verwys.punt by vir:

Voorbeeld

Figuur 3.41: InVoorbeeld van die
invoerskerm vir
veldtoestandpuntnaam
inligting.
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Figuur 3.42: In Voorbeeld van die
mvoer- en
redigeerskerm vir
veldtoestandopname-
inligting.



Soos reeds gestel kan die oppervlakte op 'n BE as natuurlike veld, aangeplante weiding of

akkerbou aangewend word. Die voorafgaande Afdelings het die inligting wat benodig word vir

die beweide areas saamgevat. In ekstensiewe omstandighede word daar normaalweg nie

plantmateriaal vanaf veld verwyder anders as deur beweiding nie, maar by akkerbou en

aangeplante weidinglande kan beweiding 'n rol speel en plantmateriaal kan geoes word.

Aangeplante weidinglande kan bewei word, maar daar kan ook byvoorbeeld hooi geproduseer

word. Net so kan die oesreste op akkerboulande benut word deur diere nadat die oes verwyder

is. Indie FarmRec-stelsel word die beweidinginligting van kampe en lande ingesamel en vasgelê

sodra die gebruiker diere van kamp tot kamp skuif.

3.10.4 PLANTPRODUKTE

~~ Plan'produkte EJ

Depe,k detume tot:

sadu!:

n
,Vali daium:

tb.,
Tot datum:

W...k met gel.leMeerde periode alleenlik r

Ooaommina vir Df'oduk:Hawer

P,Qduk lotaal Gem,pr.l'l/ee~~~~1 if., Bedrag

312.00 1.49 40B.00
I' ',":!r'Tl1l"0i1i " 'W ro' il . Jl,

Figuur 3.43: 'n Voorbeeld van die invoerskerm vir plantprodukinligting.
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Om die inligting van die plantmateriaal wat vanaf die lande verwyder word, vas te lê, word die

"Plantprodukte"-funksie (Sleutelkode: >Redigeer>Plantprodukte) gebruik. InFiguur 3.43 word

die skerm getoon waar plantprodukinligting vasgelê word. Op die skerm kom drie indekse voor.

Op die eerste indeks moet die gebruiker die produk waarmee gewerk word, selekteer. Die

inligting wat op die onderskeie indekse verskyn, kan beperk word deur van die "Siklus", "Van"-

en "Tot"-datums gebruik te maak. 'n Opsomming van die totale hoeveelheid produk, gemiddelde
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prys per eenheid en die totale inkomste vanaf die produk vir die geselekteerde periode, word in

'n tabel op dié skerm vertoon. Indien die produknaam nog nie bestaan nie, kan die gebruiker die

nuwe produknaam vanaf hierdie skerm toevoeg deur die knoppie regs van die produknaam te

selekteer.

Op die tweede indeks (Figuur 3.44) kan die kwaliteit- en inkomste-inligting vasgelê word.

Hierdie inligting sluit die datum, kamp of land, hoeveelheid, 'n kwaliteitbeskrywing, prys- en

BTW -inligting in. Inligting in die tabel kan geredigeer word deur die inskrywing te selekteer,

asook die "Redigeer"-indeks. Met die toevoer van hierdie inligting word die plantproduk na 'n

spesifieke kamp, en die inkomste na die spesifieke produk geallokeer. Net soos die inligting

geredigeer kan word, kan toevoegings en verwyderings gedoen word. Dit is baie belangrik dat

die hoeveelheid produk altyd in dieselfde eenhede ingelees word. Die gebruiker moet dus besluit

watter metingseenheid gebruik sal word. Dit word aanbeveel dat kilogram (kg) as eenheid

gebruik word dwarsdeur die rekordhoudingstelsel. Indien die prys BTW insluit, moet die opsie

gekies word wat aandui dat die prys BTW insluit. Alle kostes en inkomstes word in die stelsel

sonder BTW vasgelê.

>;~ Plantpredekte EJ

r BTWing.

P,oduk Hoev. Bedrag BTW

Hawer Gr~~d 1 44.00 44.00 14.00
Hawe, Gra~2 56.00 120.00 14.00
Hawer Gr~~d 3 56.00 120.00 14.00
Hawer Greed l 100.00 4.00 14.00
Hawer Graad 3 -SS.OO 120.00 ,.4:00

I. Ve,laat )

Figuur 3.44: 'n Voorbeeld van die invoerskerm vir plantprodukkwaliteit, -hoeveelheid
en -inkomste-inligting.
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Op die derde indeks word die geallokeerde kostes aangeteken. Die skerm sien soos Figuur 3.45

daar uit nadat die "Geallokeerde koste"-indeks geselekteer is. Op hierdie skerm word die datum,

kamp of land, geallokeerde koste-item, bedrag en BTW -inligting ingevoer. Die koste-item word

uit 'n lys wat deur die gebruiker opgestel word, geselekteer. Dit kan items soos kunsmis, saad,

onkruiddoder, baaltou, ensovoorts wees. Deur die "Voeg by"-, "Redigeer"- en "Verwyder"-

indekse te selekteer kan onderskeidelik toegoegings, redigerings en verwyderings gedoen word.

Die totale koste vir die geselekteerde periode word met en sonder BTWaangetoon.

~~ Plantprodukte 13

.1900.0q Toteal + BTW I .2166.oq

Hawer
Hawer Saad

Vervoer: KontrakHawer
Hawer Kontrakwerk

If

Il Hulp J
Figuur 3.45: 'n Voorbeeld van die invoerske.rm vir geallokeerde plantprodukkostes.
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3.10.5 DIERE OP DIE PLAAS

Die dier is die verbruiker van geproduseerde voer hetsy veld, aangeplante weiding of die oesreste

van akkerbougewasse. Die dierlike produkte is dus die verkoopbare produk van die

geproduseerde plantmateriaal. Die diere op die plaas vorm dus die tweede komponent waarvan

rekord gehou moet word soos reeds in Hoofstuk 2 en Figure 2.2 en 2.5 bespreek en aangedui is.

3.10.5.1 Diertipe en -klasse

Waar verskillende spesies van diere gesamentlik of apart aangehou word, is dit om verskeie

praktiese redes nodig om 'n vergelykbare maatstaf te hê van hul relatiewe voedings- en

energiebehoeftes. Geen sinvolle potensiaalbepaling of behoorlike beplanning van

hulpbronontwikkeling en -benutting waarby diere betrokke is, is moontlik sonder hierdie

vergelykbare norme of standaarde nie. Hierdie standaard is die grootvee-eenheid (GVE).

Meissner et al. (1983) het die GVE gedefinieer as 'n bees van 450 kg wat 500 g dag" in massa

toeneem op 'n weiding met 'n gemiddelde verteerbaarheid van 55%. Die metaboliese

enegiebehoefte van 'n dier vorm die basis van hierdie norm. Die energie wat vir onderhoud,

groei, melk- en wolproduksie benodig word, is hierby ingesluit. Die voordeel van so 'n

verwysingsnorm is dat nie alleen energiebehoeftes of inname nie, maar ook proteïen-, mineraaI-

en vitamienbehoeftes of -inname as verwysingsnorm kan dien wanneer sodanige aspekte op

vergelykende basis beskou word. Dit geld ook vir aspekte soos relatiewe uittrapeffekte,

weiveldbeskadiging, weiveldbenutting, ensovoorts (Meissner et al. 1983). Die sogenaamde

Meissner-tabelle van die GVE vir verskillende tipes diere en produksieklasse, het sodoende

ontstaan. In Bylaag 5 word 'n lys van diertipe en -klasse gegee met voorgestelde GVE-inligting.

Vir rekordhoudingsdoeleindes is dit tydbesparend om hierdie norme en eienskappe van die diere

in die rekordhoudingstelsel vas te lê om sodoende vinnige toegang tot die inligting te verkry.

Indien dit nie so gedoen sou word nie, moet die gebruiker elke keer wanneer enige eienskap van

'n tipe en klas dier benodig word, sodanige inligting insleutel. In die FarmRec-stelsel kan die

gebruiker tipe- en produksieklasbeskrywings na goeddunke opstel met die voorwaarde dat die

tipe- en klasbeskrywing vir die gebruiker sin maak. Saam met elke tipe- en klasbeskrywing moet

die gebruiker eienskappe verskafwat dwarsdeur die stelsel gebruik word. Hierdie inligting word



157

dan outomaties gebruik waar dit ook al benodig word. Al wat die gebruiker nodig het om te

doen, is om die tipe en klas dier te selekteer.

Die skerm waar die tipe en klas-inligting tesame met die beskrywende eienskappe in die

FarmRec-stelsel ingevoer word, word in Figuur 3.46 vertoon (Sleutelkode: >Redigeer >Opsie

>Diertipe/-klas opsies). Die skerm maak voorsiening vir die redigering van inligting, asook die

oordrag van inligting vanaf algemene vooraf opgestelde lys (Bylaag 5). Die inligting in die

tabelle kan beperk word tot 'n enkele tipe dier deur die "Beperk gelyste opsies tot"-opsie te

selekteer.

[j Diere-opsies VII Voorbeeld 13

BE-dieloP~ 1 Algemene dietopsielYs I
"

Paarperiode D~raagp~iode J
(dae) (dae)

Yes 90 0 600,00
No 0 0 20,00

a IL
Hulp J

Figuur 3.46: 'n Voorbeeld van die invoerskerm vir diertipe en -klasinligting.

By die redigering van die diertipe en -klasinligting, is die beskrywing van die tipe en klas dier

die eerste inset wat die gebruiker moet maak. Die beskrywing is een van kleinvee, grootvee, wild

ofvoëls. Met voëls word hoofsaaklik na volstruise verwys. Die doel van hierdie beskrywing is

om onderskeid te maak tussen hoofgroepe diere. Hierdie beskrywing word byvoorbeeld gebruik

om op die plaaskaart die kampe aan te dui waar grootvee, kleinvee, wild, voëls of kombinasies
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van diere aangetref word.

Die tweede en derde inset wat gemaak moet word, is die tipe- en klasbeskrywings. Soos reeds

gestel is dit die beskrywings soos wat die gebruiker verkies. Normaalweg word die ras

(byvoorbeeld "Merino", "Bonsmara", ens.) as diertipebeskrywing gebruik. Die klas moet 'n

aanduiding van die produksieklas wees, byvoorbeeld "droë ooi", "lakterende ooi", "speenlam",

"suiplam", ens.

Die geslag van die diere is die volgende inset wat gemaak moet word. Dit kan manlik, vroulik,

gemeng of gekastreer wees. Indien dit manlik of vroulik is, kan die reproduktiewe opsie

geselekteer word. Die reproduktiewe opsie dui aan of die diere van die geselekteerde beskrywing

reproduktiewe ouderdom bereik het of nie. Hierdie inligting word byvoorbeeld gebruik wanneer

parings op die rekordhoudingstelsel aangeteken word. Die kombinasies van die geslag- en

reproduksiestatus-opsies sal bepaal of die paringsperiode en draagperiode ingevul moet word al

dan nie. Die normale lengte van die paarseisoen wat die gebruiker toepas word by die

paringsperiode-opsie ingevul. Die draagperiode is die aantal dae van konsepsie tot geboorte vir

dié tipe diere. Die draagperiode-inligting word byvoorbeeld gebruik om die gebruiker op die

"Dagboek" te herinner dat nageslag gebore word. Die aantal dae wat hierdie waarskuwing in die

"Dagboek" ingeskryf word, stem ooreen met die paringsperiode.

Die massa en die GVE-waardes moet ook verskaf word. Die GVE-waarde is baie belangrik,

aangesien die beweidinginligting, asook die berekenings wat oor weiding en diere handel, baie

sterk op hierdie waardes steun. Indien die gebruiker nie die GVE-waardes kan beraam deur van

die beskikbare lys gebruik te maak nie, kan die GVE-waardes ook soos volg beraam word:

WO.75 WO.75

GVEtk = 4500.75 X f = 97.70 x f (3.6)

waar,
GVE1k = Grootvee-eenhede van tipe en klas dier

W = massa van diertipe en klas
f= 1.35 vir lakterende melkkoeie, 1.2 vir lakterende diere andersins 1
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In die FarmRec-stelsel is 'n lys van ongeveer 102 tipes diere ingesluit (Bylaag 5) wat as

verwysing of aanduiding gebruik kan word. Daar is 'n totaal van ongeveer 852 diertipe- en

klasbeskrywings in die FarmRec-stelsel beskikbaar. Hierdie lys is opgestel deur gebruik te maak

van verskeie bronne (Salisbury & VanDeMark 1961; Terril 1972; Meissner 1982; Meissner et

al. 1983; Dekker 1997).

3.10.5.2 Dieregetalle

Dieregetalle op die boerdery-eenheid kan gemanipuleer word deur toevoegings, verwyderings,

verkope en verskuiwings van diere. In die FarmRec-stelsel word hierdie manipulasies op drie

skerms, naamlik 'n toevoegings-, verskuiwings- en/of verwyderingsskerm, asook 'n skerm

waarmee groepe diere in 'n kamp verskuif kan word, gegroepeer. Die groepering word só

gedoen, aangesien nuwe diere eers aan kampe geallokeer moet word voordat verdere manipulasie

van diere kan plaasvind. Na die allokasie van die nuwe diere na kampe, kan die verwyderings

en verskuiwings plaasvind. Soos wat diere toegevoeg, verskuif, verwyder en verkoop word,

word die beweidinginligting outomaties opdateer. Die gebruiker hoef dus nie dié inligting

addisioneel in te lees nie. Inligting word sodoende dus geïntegreer en herhaling beperk.

Indien 'n gebruiker nie van die weidinginligting in die rekordhoudingstelsel wil gebruik maak nie,

moet slegs een kamp op die stelsel geregistreer wees. Die stelsel sal nie diere aanvaar indien daar

nie 'n kamp is waarheen die diere geallokeer kan word nie.

3.10.5.2.1 Die "Toevoeging"-funksie vir diere

Alle nuwe diere, asook geboortes of nageslag van bestaande diere, moet toegevoeg word tot die

stelsel. Die toevoeging van diere tot die stelsel bestaan uit drie stappe, naamlik die inlees van

'n beskrywing van die aantal en tipe diere wat toegevoeg word, die oorsprong van die diere en

die allokasie van die diere na kampe. Die invoerskerm vir die aantal en beskrywing van die tipe

en klas diere word in Figuur 3.47 gegee (Sleutelkode: >Redigeer >Diere >Voeg by).
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[Q);I!£tl1 Die,e-oorsprong I KampaUokasieI '
~.. Voeg diere bl' boerdery-eenheid EJ

Inligting om diere by te voeg "..--".."....,...."..",...,.--,.,-......___",..""...-_",."

Akiiedatum: 120/11/2002

~ierklas :

Aantal diere om by le voeg: I
"

Figuur 3.47: 'n Voorbeeld van die "Diertipe"-indeks op
die invoerskerm vir dieretoevoegings.

Die datum, tipe en klas diere, asook die aantal, word op die eerste indeks ingevul. Indien die tipe

en klas diere nie in die lys beskikbaar is nie, kan die opsies ook vanaf hierdie skerm bygevoeg

word. Op die tweede indeks word die oorsprong van die diere aangedui (Figuur 3.48). Hier moet

die gebruiker kies tussen 'n verskaffer en 'n opsie wat nie finansieel van aard is nie. Indien die

diere vanaf 'n verskaffer afkomstig is, moet die verskaffer geselekteer word en die bedrag en

BTW-inligting moet ingevul word. Indien die diere nie vanaf 'n verskaffer kom nie, maar

byvoorbeeld eie aanteeld is, kan die beskrywing só geselekteer word, en aangesien dit nageslag

is, kan die "Nageslag"-opsie gemerk word. Dit kan ook wees dat dit die diere is wat op die BE

was toe die boer met rekordhouding begin het. In so 'n geval kan die diere as beginvoorraad

beskryf word.
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~.- Voeg diere by boerdery-eenheid Et

D iertipe Diere-oorsprong IKampaUokasie I
n Gekoop

lndien geld verwissel word. moet hierdie raam ingevul WOld.

Verskaffer: I
Bedrag:

r. Ander ilp$ies
Wanner geen geld verwissel word nie. m?et hierdie raam ingevul word,

Figuur 3.48: 'n Voorbeeld van die "Diere-oorsprong"-
indeks op die invoerskerm vir
dieretoevoegings.

Die derde indeks is waar die diere na 'n kamp ofkampe geallokeer word (Figuur 3.49). Die getal

diere wat toegevoeg moet word, kan na verskillende kampe geallokeer word. Die hoeveelheid

van die totale aantal diere word ingevul. Die kamp word geselekteer en die "Allokeer"-knoppie

geselekteer. Die allokasie word in 'n tydelike tabel bewaar tot die gebruiker die inligting in die

databasis vaslê. Die allokasieproses kan herhaal word tot die totale aantal diere aan kampe

toegeken is.

Die seleksie van die kamp waarheen die diere geallokeer moet word, kan op verskeie wyses

geselekteer word. Die gebruiker kan van die kampsorteer- en -uitsluitingsfunksies gebruik maak

om 'n kamp te selekteer. Eerstens kan kampe volgens kampnommer of volgens die aantal dae

rus wat die kamp ontvang het, gesorteer word. Die kampe kan gesorteer word op grond van

kamp- en groepsiklusse. Die opsie maak gebruik van die kampstelselinligting wat die gebruiker

opgestel het. Die inlees van die kampstelselinligting is reeds in Afdeling 3.10.3.2 bespreek. Die

kampe kan ook op grond van die kampgroep- en -beskrywingsinligting sorteer word. Die

uitsluiting van kampe en/of kampgroepe maak ook gebruik van die kampstelsel- of
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weidingstelselinligting soos reeds in Afdeling 3.10.3.2 bespreek. Die lys van kampe wat aan die

geselekteerde eienskappe voldoen, word in die "Kampopsie"-tabel vertoon. Die "Keuse", asook

addisionele kampinligting, verskyn ook in hierdie tabel. Nadat die dieretoevoegingsinligting

vasgelê is, kan 'n volgende groep diere toegevoeg word, of die funksie kan verlaat word.

~ Voeg diere by boerdery-eenheid Ef

Sorteer kampe Oog.v:

Figuur 3.49: 'n Voorbeeld van die "Kamp-allokasie"-
indeks op die invoerskerm vir
dieretoevoegings.

Indien diere vanaf'n ander BE oorgeplaas is na die BE wat die gebruiker huidiglik redigeer, sal

die inligting op die eerste en tweede indeks van hierdie funksie nie geredigeer kan word nie,

aangesien die diere slegs na kampe geallokeer moet en kan word. Nadat alle oorgeplaaste diere

na kampe geallokeer is, kan met die normale toevoeging van diere voortgegaan word.

3.10.5.2.2 Die "Verwydering"- en "Verskuiwing"-funksies

Nadat die diere tot die stelsel toegevoeg is, kan diere van kamp tot kamp verskuif, verwyder en

verkoop word. Die funksie om diere te verskuif en te verwyder kan op 'n verskeidenheid

metodes geaktiveer word. Indien hierdie funksie vanaf die menustruktuur (Sleutelkode:
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>Redigeer >Diere >Verskuif/verwyder) geaktiveer word, is al die moontlike opsies van die

funksie beskikbaar. Dit geld ook indien die funksie vanaf die "Diere"-snelbalk geaktiveer word.

lndien die funksie geaktiveer word vanaf die plaaskaart deur 'n diere ikoon met die "Entiteit

inligting"-funksie van die plaaskaart te selekteer, is die kamp- en datuminligting vir hierdie

funksie nie beskikbaar nie. Indien die funksie deur laasgenoemde metode geaktiveer word, word

die datum- en kampinligting vasgepen op die "Tydlyn"-datum van die kaart en die kamp waarin

die diere-ikoon voorkom. Die skerm waarop die verskuiwing en verwydering van diere

aangeteken word, word in Figuur 3.50 vertoon. Indien die datum- en kampinligting nie

geredigeer kan word nie, word die inligting wel op die skerm vertoon, maar in 'n verdofte vorm.

[;]Verskuillverwyder diere : K40 ,. Kamp 40 13

Di~rp!oep I\ler~kuif I,VtlrW,II.de!I Vekoop!

Dier,llJOepom te hanteer

AkliFdatum: j....20-'-"-'2-00-2----"

AberdeenAngus. Kali
MyTipe. MyKlas
Vleis Merino. Ram
5pringbok• Ram (3 jaarJ
Ab~rdeerlAng~s. SFenkalf

Figuur 3.50: 'n Voorbeeld van die "Diergroep"-indeks op die
invoerskerm vir diereverskuiwings en -verwyderings.

Die gebruiker begin hierdie funksie deur die datum en kamp te selekteer. Die datum en kamp

bepaal watter dieregroepe beskikbaar vir verskuiwing, verwydering en/of verkope is. Al drie

funksies (verskuif, verwyder en verkoop) kan op een slag met 'n groep diere uitgevoer word.
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Nadat die diergroep geselekteer is, verskyn die samestelling van die groep diere in die tabel. Die

inskrywings in hierdie tabel bestaan uit die groepe diere wat na die kamp geskuif is. 'n Seleksie

of al die groepe kan geselekteer word vir die aksies wat volg. Die aantal diere in die kamp, asook

die aantal geselekteerde diere, word vertoon. Die volgende wat die gebruiker moet selekteer is

die aksie of aksies wat op die geselekteerde diere uitgevoer moet word. Die gebruiker kan dus

enige funksie of kombinasie van funksies (verskuif, verwyder en/of verkoop) op die

geselekteerde diere uitvoer. Die gebruiker vind hierdie funksies op die onderskeie indekse deur

die verlangde indeks te selekteer. Die verskillende moontlike funksies word vervolgens

bespreek.

3.10.5.2.2.1 Die "Verskuif'-funksie

Die "Verskuif'-indeks waarop die verskuiwing van diere uitgevoer word, word in Figuur 3.51

vertoon.

mVerskuillverwyder diere: K40 ~ Kamp 40 13

Diergroep Verskuif I Verwyder 1 'Vekoap I

Sorteer kampe o.g.v.

Figuur 3.51: 'n Voorbeeld van die "Verskuif'-indeks op die
invoerskerm vir diereverskuiwings en -verwyderings,
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Die gebruiker begin deur die aantal diere wat verskuif moet word, te verskaf. Indien die diere

van klas moet verander (byvoorbeeld droë na dragtige ooie), word die nuwe dierklas uit die

"Nuwe dierklas" -opsielys geselekteer. Diere kan nie as dieselfde klas na dieselfde kamp verskuif

word nie. Indien die klas nie verander nie, kan die veld uitgelaat word. Die kamp waarna die

diere verskuif word, kan geselekteer word deur van die kampseleksie-opsies, soos reeds in

Afdeling 3.10.5.2.1 bespreek, gebruik te maak. Nadat die verskuiwingsinligting opgestel is, kan

die voorgestelde verskuiwing na die "Voorgestelde skuiwe"-tabel oorgedra word. Die

voorgestelde verskuiwings word dan in die tabel vertoon. Meer as een verskuiwing kan met

hierdie metode opgestel word. Die diere wat oorbly nadat die voorgestelde verskuiwing opgestel

is, word bo-aan die indeks in die "Diere oor" veld vertoon. Die voorgestelde verskuiwings is nog

nie in die databasis vasgelê nie. Indien die gebruiker 'n ander groep diere of die "Kanselleer"-

funksie selekteer, sal die voorgestelde verskuiwings verlore gaan.

3.10.5.2.2.2 Die "Verwyder"-funksie

Nadat die gebruiker 'n diergroep geselekteer het, kan voortgegaan word om verwyderings aan te

teken. Alle diere wat van die BE verwyder is, soos byvoorbeeld sterftes, diefstal, roofdiere,

ensovoorts, word as verwyderings aangetoon. Die inligting wat verlang word vir die aanteken

van verwyderings, asookdie skerm waarop die aksie uitgevoerword, word in Figuur 3.52 getoon.

Die gebruiker moet eerstens die aantal diere wat verwyder moet word, aandui. Die stelsel sal nie

toelaat dat meer diere verwyder word as wat beskikbaar ("Diere oor"-veld) is nie. Die oorsaak

of rede vir verwydering moet ook aangedui word. Indien die verwyderingsrede nie in die

oopvoulys voorkom nie, kan die gebruiker 'n nuwe rede byvoeg deur die knoppie langs die

oopvoulys te selekteer. Op grond van die verwyderingsrede word aangedui of die verwydering

as 'n verlies tot die dierevertakking gereken moet word of nie. Die beskrywing van die

verwyderingsrede, asook die verliesstatus van dié rede, word deur die gebruiker opgestel. Diere

kan ook na 'n ander BE verwyder word. Die BE-Iêernaarn word dan geselekteer. Alle diere-

inligting, soos bespreek by die opstel van die diertipe en -klasinligting, word sodoende oorgedra

na die nuwe BE. Op die BE waarna die diere oorgedra is, moet die diere net aan kampe

geallokeer word sodra die gebruiker die BE die eerste keer open. Die "Verwyder"-knoppie voeg
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die voorgestelde verwyderings in die "Voorgestelde verwyderings"-tabeL Die voorgestelde

verwyderings is nog nie in die databasis vasgelê nie. Indien die gebruiker 'n ander groep diere

of die "Kanselleer"-funksie selekteer, sal die voorgestelde verwyderings verlore gaan.

Aantal om te verwyder: I
Rede vir v~rw.l'dering r-I.~-o-?d-.,-" ,,-...,.-_:._-------.

'n Verlies: Ja

~Verskul"verwyder diere : 1::40,. I::amp 40 13

Figuur 3,52: 'n Voorbeeld van die "Verwyder"-indeks op die
invoerskerm vir diereverskuiwings en -verwyderings.

3.10.5.2.2.3 Die "Verkoop"-funksie

Die "Verkoop"-funksie is die laaste funksie op die "Verskuif/verwyder"-funksieskerm

(Figuur 3.53). Die gebruiker begin die "Verkoop"-funksie deur die aantal diere wat verkoop

moet word, te selekteer. Die diere kan verkoop word as vleis- ofteeldiere. Die "Verkoop as''-

beskrywing word deur die gebruiker opgestel. Met die opstel van hierdie beskrywing moet die

gebruiker aandui of die beskrywing vleis voorstelof nie. Die onderskeid wat dus gemaak word

is tussen vleis en die res. Dit maak dit moontlik om later vleiskwaliteit aan die verkoopte diere
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te koppel. Die massa per dier word vanuit die diertipe en -klasinligting verkry, maar kan deur

die gebruiker geredigeer word. Die "Totale bedrag" vir al die verkoopte diere en die BTW-

inligting moet verskafword. Die koper of BE waaraan die diere verkoop word, moet geselekteer

word. Die "Verkoop"-knoppie voeg die voorgestelde verkoopaksie in die "Voorgestelde

transaksie-inligting"-tabel.

rnVerskUlflverw.I'der diere: K40 " Kamp 40 13

Verkoop diere~~lmil!,""~' """4if;'-~;,-"-~"""""~+.tH"""...=,.,...,.~~~~~~~~~i

Aantal om te vedC:oop: I
Verkoop al: lVIeis

I Ma$slI/dier: I
'T orale bedrag: I ,

,I

Figuur 3.53: 'n Voorbeeld van die "Verkoop"-indeks op die
invoerskerm vir diereverskuiwings en -verwyderings,

3.10.5.2.2.4 Die afsluiting van die "Verskuif/verwyder"-funksie

By al die "Voorgestelde aksie"-tabelle is daar 'n "Verwyder"-opsie wat 'n geselekteerde

voorgestelde aksie uit die ooreenstemmende tabel sal verwyder. Nadat die gebruiker die

voorgestelde aksies opgestel het, moet die voorgestelde aksies in die databasis vasgelê. Indien

nie al die diere van die geselekteerde groep diere aan 'n voorgestelde aksie toegeken is nie, sal

die stelsel die gebruiker vra of die oorblywende diere in die oorspronklike kamp gelaat moet



word. Indien die diere nie in die oorspronklike kamp gelaat moet word nie, kan teruggegaan

word sodat die nodige aksies geredigeer kan word. Indien die diere in die kamp gelaat moet

word, verskyn 'n skerm wat al die voorgestelde aksies opsom. Indien die gebruiker nie daarmee

saamgestem nie, kan teruggegaan word sodat redigering kan plaasvind. Arbeidskostes wat aan

bogenoemde diere-aksies gekoppel kan word, kan ook vanaf hierdie skerm vasgelê word.

3.10.5.2.3 Die "Verskuif aUe diere" -funksie

168

Indien die gebruiker alle diere uit 'n kamp na 'n ander kamp wil verskuif sonder om diere te

verwyder, te verkoop of die dierklas te verander, kan die "Verskuif-alle-diere't-funksie gebruik

word (Sleutelkode: >Redigeer >Diere >Verskuif almal). Die skerm vir hierdie funksie word in

Figuur 3.54 vertoon.

U1Verskuil alle diere : 1(40 .. Kamp 40 13
il Diergroep I~er$kui\I

Diergroep in kamp
fii'] Aberdeen Angus ~ Bul
~ Abeldeen Angus ~ Kalf
RlAberdeen Angus ~ SpeenkalI
~ Bonsmara ~ Bul
li2J My Tipe~ MyKlas

I~L§p~inQb()~'! ~all1l~ ia~r) .

I Qesel.,AUJSei. almall1

Diere geselekteer: J215

Kanselleer

Figuur 3.54: 'n Voorbeeld van die "Diergroep"-indeks vir die
"Verkuif-alle-diere "-funksie.
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Die gebruiker moet eerstens die datum en kamp selekteer, waarna die groepe diere wat verskuif

moet word geselekteer kan word. Enige kombinasie van diergroepe kan geselekteer word deur

die verlangde groep met Inregmerk te merk. Met hierdie funksie kan die gebruiker nie seleksies

uit 'n diergroep maak soos wat met die "Verskuif/verwyder"-funksie (Afdeling 3.10.5.2.2)

moontlik is nie. Die gebruiker kan wel een of meer van die verskillende inskrywings vir die

geselekteerde diergroepe selekteer om te verskuif. Die seleksie van 'n kamp waarheen die diere

verskuif moet word, word op dieselfde metode geselekteer soos in Afdeling 3.10.5.2.1 en

Figuur 3.49 bespreek is, met die verskil dat al die geselekteerde groepe diere na slegs een

geselekteerde kamp kan verskuif. Die geselekteerde groep diere kan dus nie na verskillende

kampe geallokeer word nie. Daar kan wel verskillende seleksies uit die diergroepinskrywings

gemaak word wat na verskillende kampe geskuif kan word.

3.10.5.2.4 Die "Herstel van diere"-funksie

Diere wat verkeerdelik verwyder of verkoop is, kan met die "Herstel'-funksie (Sleutelkode:

>Redigeer >Diere >Herstel) teruggeplaas word op die stelsel. So byvoorbeeld kan die

verwyderingsaksie van diere wat as vermis of gesteel aangeteken is en later weer teruggevind is,

herstel word. Die skerm wat in Figuur 3.55 vertoon word, word hiervoor gebruik.

Die inskrywings in die tabel kan beperk word deur van die "Siklus''-, "Van''- en "Tot"-datums

gebruik te maak. Die gebruiker selekteer die inskrywing van die diere wat herstel moet word,

asook die aantal wat herstel moet word. Die aantal diere wat teruggeplaas moet word, kan

geredigeer word. Met die "Herstel"-funksie word die diere teruggeplaas in die kamp waar hul

verwyder is. Na die terugplasing kan die gebruiker die diere met die "Verskuif/verwyder"-

funksie verder manipuleer.



...~ Plaas verwyderde diere terug EI

Slaghuis

Dieregetal Mana

10 600.00 6000.00
10 0.00
50 600.00 315000.00
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Bedrag

Kuddebulle

630 600.00 4536000. 00

Kuddebulle

100 0.00
20 180.00 486.84
20 180.00 486.84

Raster Voorbeeld. K;aaiioriïêiri--·· ..-...........K~ëiëiebuiië·
1 0.00
1 0.00......... -, m.... scï5:iï6'- ... '5iï66:66

Vleis 1 600.00 5000.00
f.!V;.::le:::_is__ + ,1'i-_:600.00 500006

1 0.00
Raster Voorbeeld
'Raster Voorbeeld

Gesteel

1 0.00__ ._------6 --- -'--CCOD
200 0.00

20 0.00
Gesteel
Gesteel

6 0.00

100 0.00Gesteel

Figuur 3.55: 'n Voorbeeld van die "Herstel-funksie skerm waarmee verwyderde diere
teruggeplaas word in die rekordhoudingstelsel.

3.10.5.3 Die implementering van dierebestuursaksies

Die dierebestuursaksies sluit alle aksies in wat op, aan of met diere uitgevoer word, soos

byvoorbeeld die voer van diere, parings, melk, skeer, veeartsenyen weegaksies.

Met die "Voer"-funksie word die inligting van al die voere, lekke en byvoedings wat die boer aan

die diere gee, aangeteken. Met die aantekenproses word die voer geallokeer na die tipe en klas

diere, asook die kamp waar gevoer word.

Die aanteken van voeraksies (Sleutelkode: >Redigeer >Diere >Bestuursaksies >Voer) bestaan

uit twee hoofkomponente, naamlik die seleksie van die diergroep en die voerinligting. Hierdie

twee aksies word verteenwoordig deur twee indekse op die "Voer"-funksie skerm (Figuur 3.56).

3.10.5.3.1 Die "Voer' ,-funksie



171

'n Derde indeks ("Aksie geskiedenis") is ook bygevoeg waarop die reeds aangetekende voeraksies

vertoon word. Op hierdie indeks kan die gebruiker voeraksies verwyder. Op die eerste indeks

moet die gebruiker die datum, kamp en diergroep selekteer wat gevoer word. Die aantal diere

wat die voer ontvang het, kan aangepas word indien dit sou nodig wees.

\iol Voeraksies 13

Dierlipe en Iië Klas.:e

Diere: 21S

Figuur 3.56: 'n Voorbeeld van die eerste indeks op die skerm waar die diergroep vir
die "Voer" -funksie geselekteer word.

In Figuur 3.57 word die tweede indeks van die "Voer"-funksie vertoon. Op hierdie indeks word

die voer-inligting ingevul. 'n Voerbeskrywing, wat deur die gebruiker opgestel word, moet

geselekteer word. Die beskrywing gaan saam met massa-eenheid en koste per eenheid-inligting.

Nadat die voerbeskrywings opgestel is, kan die gebruiker net die beskrywing selekteer en die

totale hoeveelheid eenhede gevoer, invul. Die koste van die voer, koste per kop en eenhede per

kop word outomaties bereken. Verskeie voeraksies kan op die geselekteerde diergroep uitgevoer

word. Die onderskeie aksies word in die tydelike tabel gestoor totdat die aksies in die databasis

vasgelê word. Die geallokeerde arbeidskoste kan ook aangeteken word.
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.if, Voelaksies EI

:t BTW:

fi4l:l ...II~ioêgak;if;ïï~~...::.:.J,_" ji _r BTWingesluit

Figuur 3.57: 'n Voorbeeld van die tweede indeks van die "Voer"-funksie waar die
voeraksie-inligting aangeteken word.

3.10.5.3.2 Die "Paar" -funksie

Die paar-inligting word by die verslae gebruik om die persentasies te bereken van nageslag wat

voortspruit uit die paringsaksies. Daar moet in gedagte gehou word dat die FarmRec-

rekordhoudingstelsel van groepe diere rekord hou en nie van individuele diere nie. 'n Groep diere

kan net met behulp van die tipe- en klasbeskrywing geïdentifiseer word. Dit het tot gevolg dat

die gebruiker die groep diere identifiseer en merk as gepaar (Sleutelkode: >Redigeer >Diere

>Bestuursaksies >Paar). Die indeks waarop die diergroep vir paring geselekteer word, word in

Figuur 3.58 vertoon.
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Vertoon:

K.amp: IAlle kampe

Diertipe en r:::: Klane

Diergroepie in kampIe
Aberdeen Angus
Bonsmara
M Ti e

SA Vleismerino
Springbok

40 SA Merino

Hoev. Diertipe

No 50 SA Merino·;;ró- --_._-- ·--100 "SA Merin-a--
II •

Figuur 3.58: 'n Voorbeeld van die invoerskerm vir die "Paarinligting't-funksie waar
die diergroep geselekteer en as gepaar aangedui word.

Aangesien hierdie rekordhoudingstelsel van groepe diere gebruik maak, word die nageslag

volgens die beskrywing uitgedruk as 'n persentasie van die beskrywing van die vroulike diere wat

die gebruiker aangedui het as gepaar. Om verwarring te voorkom is dit wenslik dat die

beskrywing van die vroulike diere (die dierklas) van dieselfde diertipe, dieselfde moet wees.

Indien verskillende klasbeskrywings van dieselfde diertipe as gepaar aangedui word, sal die

nageslag as 'n persentasie van beide uitgedruk word, wat verwarring kan veroorsaak. Die paring

word teenoor 'n datum en 'n kamp aangeteken. Die datum wat die manlike diere in die kamp

geplaas is, kan as paardatum dien. Net die diergroep waarvan die reproduktiewe eienskap as

reproduktief aangedui is (sien Afdeling 3.10.5.1), sal in die tabel waaruit die gepaarde diere

geselekteer moet word, verskyn. Die inskrywings wat gemerk of ge-entmerk moet word, word

in die tabel geselekteer. Die "Paar"- of "Herstel"-knoppie kan onderskeidelik geselekteer word

om die diere te merk of te ontmerk vir die paaraksie. Geallokeerde arbeid kan ook aangeteken
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word. Die tweede indeks verskaf'n tabel waarin al die aangetekende paarinligting vertoon word.

3.10.5.3.3 Die "Nageslag"-funksie

Normaalweg word die nageslag aangedui wanneer dié diere tot die stelsel toegevoeg word.

Indien dit nie gebeur nie, kan die "Nageslag"-funksie (Sleutelkode: >Redigeer >Diere

>Bestuursaksies >Nageslag) gebruik word om toegevoegde diere as nageslag te merk. Nadat

die funksie geaktiveer is, sal'n skerm waarop 'n tabel met al die inligting van toegevoede diere,

asook 'n kolom wat aandui of die diere nageslag was of nie, verskyn. Die gebruiker selekteer die

inskrywing gevolg deur die "Merk"- of"Ontmerk"-knoppie. Normaalweg word net beskrywings

wat diere beskryftot en met speenouderdom, as nageslag gemerk. Hierdie inligting word dan by

die nageslag verslae as 'n persentasie van die gepaarde diere uitgedruk. Verskillende

klasbeskrywings word as verskillende persentasies uitgedruk.

3.10.5.3.4 Die "Melk"-funksie

Die melkaksies en -produksies word teenoor die diertipe en -klas en kampnommer met hierdie

funksie (Sleutelkode: >Redigeer >Diere >Bestuursaksies >Melk) aangeteken. Die skerm wat

verskyn (Figuur 3.59) nadat die funksie geaktiveer is, bestaan uit twee indekse.

Op die eerste indeks (Figuur 3.59) word die melkaksie-inligting vasgelê. Die proses begin deur

die datum waarop die melking plaasgevind het, die kamp en diergroepe e) te selekteer wat gemelk

is en die produksie van die geselekteerde diere te verskaf. Die melkproduksie wat sodoende

aangeteken word, word geallokeer na die kamp, tipe en klas dier. Hierdie inligting maak dit dus

moontlik om byvoorbeeld die melkproduksie-potensiaal vanaf'n aangeplante weiding te beraam.

Dit is ook moontlik om die tipe en klas diere individueel of in kombinasie te selekteer en die

melkproduksie van die geselekteerde diere aan te teken. Die melkproduksie word gelykop tussen

die geselekteerde groep verdeel. lndien die gebruiker dus byvoorbeeld onderskeid tussen die

klasse wil maak, moet die melkproduksie van die klasse individueel aangeteken word. Die

voorgestelde aksies word in die tabel gestoor tot die aksies vasgelê word. Sodra die datum

verander, word die voorgestelde aksies in die tabel uitgevee en sal die inligting in die tabel

verlore gaan indien dit nog nie vasgelê was nie.



175

.. Melkaksies EJ

Diere: 803

Diere geselekteer.
1271

Diese om le hanteer:

1.?!J
Utet gemelk:

rI15--0;"'0--~

Figuur 3.59: 'n Voorbeeld van die invoerskerm vir die "Melk"-funksie.

Die tweede indeks verskaf'n tabel van aangetekende melkaksies. Melkasies kan op hierdie tabel

verwyder word deur die inskrywing te selekteer gevolg deur die "Verwyder"-knoppie.

Geallokeerde arbeidkoste, asook die melkkwaliteit en -inkomste, kan vanaf hierdie skerm

aangeteken word.

3.10.5.3.5 Die "Skeer" -funksie

Die aantekenproses van skeeraksie-inligting (Sleutelkode: >Redigeer >Diere >Bestuursaksies

>Skeer) bestaan uit twee prosedures, naamlik die seleksie van diere en die skeerproses-inligting.

Die prosedures word verteenwoordig deur twee indekse op die skeeraksie-invoerskerm, asook

'n derde indeks wat die aangetekende skeeraksie-inligting verskaf (Figuur 3.60).

Op die eerste indeks word die datum, kampe en diere wat geskeer word, geselekteer. Indien die
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"Klasse"-opsie geselekteer word, kan die aantal diere wat hanteer word, geredigeer word.

~ Skeeraksies 13

Diere om te hanteer I Skeeraksie·inligling I 5keerselgeskiedeni$!
Diere om te hanteer ----..------.;.;._.....,...--__".,,......;,____,

Vertoon:

DierIlroepIe in kampIe Diere: 803
Abe,deen Angus
Bonsmara

,M Ti e.

Verlaat

Figuur 3.60: 'n Voorbeeld van die indeks waarop die diergroep vir die "Skeer"-funksie
geselekteer word.

In Figuur 3.61 word die tweede indeks waar die skeeraksie-inligting ingevul word, getoon. Op

hierdie skerm word die skeerselnaam, metode van skeer, die tipe skeer ("Aksie"), kontrakteur,

asook lootjiekoste ingevul.

Die skeerselnaam is 'n unieke naam wat deur die gebruiker opgestel word. Die skeerseinaam

bestaan uit 'n jaartal, maand, tipe vesel geskeer, asook 'n addisionele veld. Die unieke

skeerseinaam word gebruik, aangesien verskillende tipes en klasse diere tydens dieselfde skeersel

geskeer kan word. Verskillende tipes vesel moet egter aan verskillende skeerselname gekoppel

word. Elke skeerseinaam kan weer aan 'n kwaliteit en inkomste gekoppel word. Die kwaliteit

van 'n skeersel word onder die "Veselkwaliteit"-funksie (Afdeling 3.10.5.4.2) bespreek. Die

"Voorgestelde skeeraksies"-lys kan geredigeer word en in die databasis vasgelê word.
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... Skeeraksies Ei

Skeeroelnaam Diertipe Dierklas Bedrag

.. 2001/11MoI SA Melino Hamel,2·tand 50 Hand 75.00
2001/11Mol SA Melino Hamel.6·tand 20 Hand 30.00
?gQY-!.~~I_ SA Melina Ooimetlam,6:.tand _.ê9.. .fia.~_.!Y.:~..?.~!I.~~~~~ ?5.00

.. ?9.0_~.!M.~_1__ ~~.~.~'::I£l_ .•._. g_~i,_t!'''.~~_,_§_:!.~_~ .__!.9,9 .~~~9.._f~~§!eET~~~~!!l!I.!!. .__ 129:.9,9
2001/11Mol SA Melina Ooi,dlagtig,6·tand 100 Hand VolSke! Taailaa t. 150.00
2001/11Mol SA Melina Ooi.dlaag.6·tand 40 Hand 60.00

Herslel yoorgest. aksiesMelode: IHand

Aksie: IVolSkeel

Kontrakteur: ITaailaagte~PPJorda;:n

Bedrag/kop: I

Herstel Yoorgel" abie

Figuur 3.61: 'n Voorbeeld van die invoerskerm vir die skeerinligting van die "Skeer"-
funksie.

Die beskrywing vir die metodes van skeer en die tipe of aksie van skeer word deur die gebruiker

opgestel. Die metode van skeer dui op die manier hoe die dier geskeer word. Die dier word

normaalweg met die hand of masjien geskeer. Die tipe of aksie van skeer dui daarop of die dier

gemikskeer oftotaal afgeskeer word. Die skeerkontrakteur en lootjiekoste word ook deur die

gebruiker opgestel en daarna uit die oopvoulys geselekteer. Die totale lootjiekoste word

outomaties bereken. Voorsiening word ook gemaak om addisionele skeerkostes soos

wondmiddel, sakke, wolhakkies, merkmiddels, geallokeerde arbeid, dagmanne, ensovoorts te kan

aanteken.

Indien die gebruiker aksies verkeerdelik vasgelê het of aksies wil verwyder, kan die "Skeersel

geskiedenis-indeks gebruik word om hierdie aksies te verwyder.
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3.10.5.3.6 Die "Dieregesondheid "-funksie

Alle veeartsenyen aksies wat handeloor die gesondheid van diere, resorteer onder die

"Dieregesondheid" -funksie (Sleutelkode :>Redigeer> Diere> Bestuursaksies >Dieregesondheid).

Dié funksie bestaan uit twee groepe inligting, naamlik die seleksie van diere en die aksie-

inligting. Die prosesse word verteenwoordig deur twee indekse op die invoerskerm, asook 'n

derde indeks wat die aangetekende aksie-inligting verskaf. Nadat die diergroep deur die

gebruiker geselekteer is, kan die aantal diere wat vir die aksie geregistreer moet word, asook die

gemiddelde gewig van die diere, geredigeer word.

Op die tweede indeks (Figuur 3.62) word die gesondheidsaksie-inligting verskaf. Die tipe

behandeling en middels wat gebruik word, word uit die' tabel geselekteer. Die gebruiker kan die

beskrywings vir die aksies en middels opstel. Die eienskappe van die middel wat vir die aksie

gebruik word, word op die skerm in Figuur 3.63 opgestel. Hierdie skerm verskyn nadat die

knoppie langs die "Beperk aksies tot"-opsie op die tweede indeks (Figuur 3.62) geselekteer is.

:t BTW: E:""] JU

!ál Dieregesondheidsaksie f3

Koste/eenheid: 12
ti Kostg/eenheid Insl BTW'

Figuur 3.62: 'n Voorbeeld van die "Aksie-inligting"-indeks van die
"Dieregesondheid "-funksie.
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0,00 0,00

jj] 0 ieregesondheidaksie- en maleriaalopsies : Voorbeeld 13

BE -opsies ~ Algemene op$1elys I
Voeg bylRedigeer!

Aksie~ I
! r-----~------~'Maleriaal: I

Produkgroep: I

Eenheid.beskrywing: I
Toedieningsbasic: I

Dosis:

Kosle/eenheid: I

Kosle Io osi. eenheid

Figuur 3.63: 'n Voorbeeld van die skerm waar die verskillende dieregesondheidsaksie-
middel kombinasies opgestel word.

Die aksie-middel kombinasie tesame met die aktiewe bestanddeel, metingseenheid,

toedieningsbasis, dosis of toedieningspeil, asook die koste per eenheid word deur die gebruiker

opgestel. Hierdie kombinasies kan ook vanaf'n algemene lys van voorbeelde verkry word. Die

aksies word eers in die "Voorgestelde aksies"-tabel gestoor voordat die aksies in die databasis

vasgelê word.

Indien die inligting vir die aksie-materiaal kombinasie opgestel is, word die res van die inligting

outomaties bereken, so nie moet die gebruiker die inligting verskaf. In die "Voorgestelde

aksies"-tabel word ook die koste per kop, koste per eenheid middel en die totale koste aangedui.

Die standaard aksies wat gelys word is "Algemene gesondheid", "Doseer", "Dompeldip",

"Antibiotika" en "Ent". Verskeie aksies kan met die geselekteerde groep diere uitgevoer word

voordat die aksies vasgelê word.
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Geallokeerde arbeidskoste vir die verskillende dieregesondheidsaksies kan vanaf hierdie vorm

aangeteken word.

3.10.5.3.7 Die "Weeg"-funksie

Die doel van hierdie funksie is om die gemiddelde gewig van 'n groep diere aan te teken. Die

gewigte kan op hul eie gebruik word of in kombinasie met byvoorbeeld die massa voer wat vir

die groep diere gevoer is, om die voerverbruiksdoeltreffendheid te bepaal. Die aanteken van

dieregewigte bestaan uit twee stappe wat deur twee indekse op die "Weeg Aksie"-funksieskerm

(Sleutelkode: >Redigeer >Diere >Bestuursaksies >Weeg) verteenwoordig word. Die eerste

indeks waarop die weegdatum en groep diere vir die weegaksie geselekteer word, word in

Figuur 3.64 getoon. Met die seleksie van hierdie inligting, word die geweegde gewigte gekoppel

eerstens aan die groep diere en tweedens aan die kamp waarin die diere geweeg is. Die aantal

diere wat vir die weegaksie in berekening gebring moet word, kan geredigeer word.

Vertoon:

Die.g.oep/e in kampie
MyTipe. MyKlas
SA. Metino. Ooi met lam, 6-tand

Diere guelektee. !
O;c.c o,n te hanteer:F-1 -::::2""'0""0'

Figuur 3.64: 'n Voorbeeld van die indeks waarop die diergroepe vir die "Weeg"-
funksie geselekteer word.
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In Figuur 3.65 word die tweede indeks getoon waarop die weegaksie-inligting aangeteken word.

Die gemiddelde massa vir die geselekteerde groep diere word aangeteken en in die "Voorgestelde

weegaksie"-tabel vertoon. Die verskillende diertipes en -klasse word as individuele inskrywings

in dié tabel getoon. Die totale gewig, asook die totale aantal diere van die geselekteerde groep

word ook vertoon. Inskrywings in die tabel kan verwyder word deur die inskrywing te selekteer,

gevolg deur die "Herstel voorgest. aksie"-knoppie. lndien alle voorgestelde aksies herstel wil

word, kan die "Herstel voorgest. aksies" -knoppie geselekteer word. Indien die gebruiker tevrede

is met die voorgestelde aksies, kan die aksies vasgelê word. Geallokeerde arbeid vir hierdie aksie

kan ook vanaf hierdie skerm aangeteken word.

1M 'IIIeegaksIes 13

Figuur 3.65: 'n Voorbeeld van die indeks waar die weegaksie- en gewiginligting
aangeteken word.

Die derde indeks vertoon In tabel waarop alle aangetekende weegaksies gelys word. Indien

weegaksies verkeerdelik aangeteken en vasgelê was, kan dit op hierdie skerm uit die stelsel
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verwyder word.

3.10.5.3.8 Die "Eie gedefmieerde aksies"-funksie

Eie gedefinieerde diere-aksies (Sleutelkode: >Redigeer >Diere >Bestuursaksies >Ander aksies)

is aksies wat deur die gebruiker opgestel kan word. Onder normale omstandighede word hierdie

funksie dus gebruik om aksies op te stel wat nie deur die voorafgaande aksies ingesluit is nie.

Die aanteken van eie gedefinieerde aksies bestaan uit twee stappe wat deur twee indekse op die

funksieskerm verteenwoordig word. Op die eerste indeks word die aksiedatum en groep diere

geselekteer. Hierdie proses is dieselfde as by die ander aksies wat reeds bespreek is. Met die

seleksie van hierdie inligting, word die aksie gekoppel eerstens aan die groep diere en tweedens

aan die kamp waarin die diere tydens die uitvoer van die aksie is of was. Die aantal diere wat

vir die aksie in berekening gebring moet word, kan geredigeer word.

In Figuur 3.66 word die tweede indeks getoon waarop die aksie-inligting aangeteken word. Die

gebruiker kies 'n aksie uit die lys. Die lys van moontlike aksies word deur die gebruiker opgestel.

Die aksie word ook aan materiaal en koste van die materiaal gekoppel. Sodra die gebruiker die

aksie kies, word die materiaal en die koste per eenheid verskaf. Die totale eenhede, asook die

koste- en BTW-inligting, kan geredigeer word. In Figuur 3.66 is "Merk" as 'n voorbeeld van 'n

aksie geselekteer. Die oorplaatjies is die eenheidsmiddel wat aan die merkaksie gekoppel is met

'n koste per eenheid van twee. Indien die aksie en eenheid per dier gelyk aan mekaar is, kan die

"= Dieregetal"-knoppie geselekteer word om die totale eenhede gelyk aan die getal diere te stel.

Die aksie word dan in die "Voorgestelde aksies"-tabel gelys vir al die tipes en klasse diere wat

op die eerste indeks geselekteer is. Inskrywings in die "Voorgestelde aksies"-tabel kan as enkel

inskrywing of as 'n groep inskrywings verwyder word. Indien die gebruiker tevrede is met die

voorgestelde aksies, kan die aksies vasgelê word. Die geallokeerde arbeid vir hierdie aksie,

asook dieregesondheidsaksies wat aan die geselekteerde groep diere gekoppel kan word, kan

vanafhierdie skerm aangeteken word. Die dieregesondheidskoppeling met die eie gedefinieerde

aksie is gemaak sodat waar byvoorbeeld die merk van diere gepaard gaan met 'n enting, die

aanteken van beide aksies bespoedig en die invoerproses verkort word.
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~ Ander aksies Ei

Diere o"lte henleer Aksie-inligting IAksiegeskiedenis 1

% BTW:

2 ~ d I¥;oii_a.¥.~

Hoev, Ahie Eenhede

4.00 2.00 2.00 8.00 14.00

Kosle /
eenheid

Koste
/ ko Bedrag BTW

85.00 2.00 2.00 170.00 14.00
19.00 2.00 2.00 38.00 14.00

T,\lale bedrag: I.

Herstel voorgesl aksie

Figuur 3.66: 'n Voorbeeld van die indeks waarop die "Eie gedefinieerde aksie"-
inligting vir diere aangeteken word.

Die derde indeks vertoon 'n tabel waarop alle aangetekende eie gedefinieerde aksies gelys word.

lndien aksies verkeerdelik aangeteken en vasgelê was, kan dit op hierdie skerm uit die stelsel

verwyder word.

3.10.5.4 Diereprodukte

Die diereprodukte-inligting vervat die produkkwaliteit en -kwantiteit, asook die inkomste-

inligting van die verskillende diereprodukte. Die reeds gedefinieerde produkte sluit in vleis,

vesel, huide/velle en melk. Voorsiening is gemaak vir ander nie-gedefinieerde produkte onder

die "Eie gedefinieerde produkte"-opsie.

3.10.5.4.1 Die "Vleiskwaliteit" -funksie

Met die "Vleiskwaliteit"-funksie (Sleutelkode: >Redigeer >Diere >Produkwaliteit / -inkomste

/ -koste >Vleis) word die vleiskwaliteit-, inkomste- en koste-inligting in die rekordhoudingstelsel
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vasgelê. Die skerm (Figuur 3.67) vir hierdie funksie bestaan uit vyfindekse wat die onderskeie

subfunksies verteenwoordig. Die vyf indekse en subfunksies is onderskeidelik die volgende:

1. Die "Verwys verkoopte diere'l-indeks waarop die verkoopte diere aan 'n

vleiskwaliteitverwysing gekoppel word.

2. Die "Kwaliteit-/lnkomste-inligting"-indeks waarop die kwaliteit en inkomste-

inligting vir die vleiskwaliteitverwysing vasgelê word.

3. Die "Geallokeerde koste"-indeks waarop die geallokeerde koste VIr die

geselekteerde vleiskwaliteitverwysing vasgelê word.

4. Die "Balans"-indeks waarop 'n kort opsomming van die inkomstes en uitgawes

vir die geselekteerde vleiskwaliteitverwysing gegee word.

5. Die "Gaan verwysings na"-indeks waarop die integriteit en korrektheid van die

koppelings tussen die verkoopte en vleiskwaliteit-verwysingsnommers nagegaan

word.

Om die verkoopte diere, wat 'n funksie van dieregetalle is, aan die een kant en die vleiskwaliteit

aan die ander kant, aan mekaar te koppel, word van 'n vleiskwaliteit-verwysingsnommer gebruik

gemaak. Die kwaliteit-verwysingsnommer word deur die gebruiker opgestel deur van die datum

wat uit 'n jaar, maand en dagtal bestaan, die kliëntnaam, asook 'n addisionele veld gebruik te

maak. Alle vleiskwaliteitinligting word gekoppel aan 'n vleiskwaliteit-verwysingsnommer wat

'n unieke verwysingsbeskrywing is. Die doel van die verwysingsbeskrywing is om onderskeid

te kan maak en inligting te kan groepeer. Dié kwaliteit-verwysingsnommer word ook gebruik

om aan te dui watter verkoopte diere aan watter kwaliteitinligting gekoppel moet word. Dit is

moontlik om verskillende tipes en klasse diere aan dieselfde kwaliteitinligting te koppel, maar

dit is beter om onderskeid tussen die verskillende tipes diere te maak. Hierdie onderskeid maak

dit makliker om die inkomste- en koste-inligting na die verskillende diergroepe te allokeer.

Op die eerste indeks ("Verwys verkoopte diere") (Figuur 3.67) word 'n tabel met verkoopte diere

getoon. Net die verkoopte diere waarvan die "Verkoop as't-opsie met vleiskwaliteit geassosieer

word, verskyn in hierdie tabel. Die inskrywings in hierdie tabel kan beperk word deur die

"Siklus", "Van"- en "Tot"-datums te manipuleer. Die inhoud van die tabel kan georden word
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volgens die kolomhoofde. Die gebruiker selekteer die kolomhoof met die muis. Indien

verkoopte diere nie aan vleiskwaliteitinligting gekoppel kan word nie (byvoorbeeld diere wat uit

die hand verkoop is), kan die inskrywing geselekteer word gevolg deur die "Geen vleiskwaliteit

verwysing" -knoppie. Die inskrywing sal nog in die tabel wees, maar daar sal aangedui word dat

geen verwysing benodig word nie. Verskeie tipes diere en klasse kan aan een kwaliteitverwysing

gekoppel word indien die "Verwydering"-, en "Verkoop As"-opsies van die geselekteerde

inskrywings ooreenstem. Die gebruiker selekteer die inskrywings, asook die kwaliteitverwysing,

gevolg deur die "Voeg verwysing by"-knoppie. Die aantal geselekteerde diere, asook die aantal

karkasse van die kwaliteitinligting, word aangedui. Hierdie waardes word later gebruik om die

korrektheid en integriteit van die koppelings na te gaan. 'n Kwaliteitverwysing en verkoopte

diere kan ook ontkoppel word deur die inskrywing te selekteer gevolg deur die "Verwyder

verwysing" - knoppie.

,,~Vleiskwal.-inligling 13

Ge$eleklee,de verkonpte diere: 0

Kies inlys I, Voeg vetl'!ysing by 1 Velwydel v~lwysing 1 Geen vleiskwal. verw.

Verlaat 1

Ka.lc.aue vir yerwysing: 2
(2001/3129/Slaghuis)

1_ Hulp I
Figuur 3.67: 'n Voorbeeld van die indeks waarop die verkoopte diere aan 'n

vleiskwaliteitverwysing gekoppel word.

Op die tweede indeks ("Kwaliteit-/inkomste-inligting") (Figuur 3.68) word die

vleiskwaliteitinligting vasgelê en geredigeer, asook aan 'n kwaliteitverwysing gekoppel. Die



gebruiker kan nie die datum redigeer nie, aangesien die verwysingsnommer die datum bepaal.

Die tweede inset op hierdie skerm is die vleisklasbeskrywing. Die gebruiker moet die vleisklas

("Al ", "B2", "C3", ens.) (Bruwer 1992) selekteer, tesame met die hoeveelheid karkasse, massa

van die karkasse, prys per massa van die karkasse, asook die BTW -opsies. Die gebruiker stel self

die vleisklas-opsies op. Die stelsel beskik reeds oor die vleisklasopsies vir bees en skaap. Die

vleiskwaliteitsklasse vir bees, skaap, bokke en varke word in Bylaag 3 verskaf. Nadat die

kwaliteit- en inkomste-inligting bygevoeg is, word die inligting in die tabel vertoon en kan dit

geredigeer ofverwyder word. 'n Opsomming van die geselekteerde vleiskwaliteitverwysing word

onderaan die uiteensetting van die kwaliteitinligting verskaf. Die opsomming sluit die totale

aantal karkasse, totale gewig, gemiddelde gewig, prys per gewig, bedrag per karkas, asook die

totale bedrag met en sonder BTW in.

~'!"Vleiskwat-inligting Ei
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Il Veolaat J

Op die derde indeks ("Geal10keerde kostes") (Figuur 3.69) word die geallokeerde kostes vir die

geselekteerde kwaliteitverwysing ingelees. Die gebruiker moet die datum, koste-item, bedrag

en BTW-inligting verskaf. Die koste-item word deur die gebruiker opgestel na gelang van die

Figuur 3.68: 'n Voorbeeld van die indeks waarop die vleiskwaliteit- en -inkomste-
inligting ingevoer word.
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gebruiker se behoeftes en volgens sy eie beskrywingskeuse. Die gebruiker kan die koste-

inskrywings in die tabel redigeer, asook verwyder. 'n Totale geallokeerde koste met en sonder

BTW word verskaf.

Op die "Balans'l-indeks word 'n kort uiteensetting van die inkomste en geallokeerde uitgawes vir

die geselekteerde kwaliteitverwysing gegee. Hierdie bedrag sluit net die direkte inkomstes en

uitgawes wat op hierdie vorm uiteengesit is, in.

Vleiskwal. velw.: 1199213/4/Kraaifonle/Bees

Voeg by rRedigee, 1 ~~r0~der I ! I

>;~Vleiskwal. ·inligting 1m

Tol~a1 I

Figuur 3.69: 'n Voorbeeld van die indeks waarop die geallokeerde koste-inligting
ingevoer word.

Op die laaste indeks ("Gaan verwysings na") (Figuur 3.70) word die kontrolering van die

koppelings uitgevoer. Hierdie subfunksie toets drie aspekte van die koppelings ofverwysings

en word deur die drie tabelle op die indeks verteenwoordig.

Die eerste wat getoets word, is of alle verkoopte diere na 'n kwaliteitverwysing verwys is. Die

diere wat nie verwys is nie, verskyn in dié tabel. Indien die inskrywing gedubbel kliek word,

gaan die stelsel na die eerste indeks ("Verwys verkoopte dier") waar die koppeling gedoen kan
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word.

Die tweede aspek wat getoets word, is of daar kwaliteitverwysings is wat nie aan ten minste een

groep verkoopte diere gekoppel is nie. Die verwysings wat nie sodanige koppelings het nie, word

in dié tabel gelys. Indien Ininskrywing in die tweede tabel gedubbel kliek word, gaan die stelsel

na die tweede indeks ("Kwaliteit-/inkomste-inligting") waar die inligting van die geselekteerde

kwaliteitverwysing vertoon word.

. il(leen vell'lysing$ na .

OJ': Vleiskwal. -inligting 13

Hulp Vedaat 1
Figuur 3.70: In Voorbeeld van die indeks waarop die verwysings tussen die verkoopte

diere en die vleiskwaliteitverwysings nagegaan word.

Die laaste aspek (derde tabel) wat getoets word is of die getalle en waardes van die verkoopte

diere met dié van die kwaliteitverwysing ooreenstem. Indien die getalle nie ooreenstem nie,

word die aandag daarop gevestig. Indien die dieregetalle dieselfde is, maar die waardes verskil,

word die gebruiker gevra of die waarde van die verkoopte diere aangepas moet word na die

waarde van die karkasse wat verkoop is. Om die akkuraatheid van die rekordhoudingsproses te

verseker, moet die gebruiker die konflikte en verskille wat in hierdie tabelle aangedui word,

oplos.
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3.10.5.4.2 Die "Veselkwaliteit" -funksie

Net soos in die geval van vleis, word die veselkwaliteit-, inkomste- en koste-inligting in die

rekordboudingstelsel vasgelê met die "Veselkwaliteit"-funksie (Sleutelkode: >Redigeer >Diere

>Produkkwaliteit / -inkomste / -koste >Vesel). Die skerm (Figuur 3.71) vir hierdie funksie

bestaan uit drie indekse wat die onderskeie subfunksies verteenwoordig. Die indekse en

subfunksies is onderskeidelik die volgende:

1. Die "Kwaliteit-/inkomste-inligting"-indeks waar die kwaliteit- en inkomste-

inligting vir die veselkwaliteitverwysing vasgelê word.

2. Die "Geallokeerde koste"-indeks waar die geallokeerde koste VIr die

geselekteerde veselkwaliteitverwysing vasgelê word.

3. 'n "Balans"-indeks waar die direkte inkomste en geallokeerde uitgawes kortliks

saamgevat word .

.;,~Veselkwalileil/·inkomsle/-kosle If3

Werlt mE!tskefil~l>e!na~m: l~'!lir.i'~~r
Kwar.te~·linkomste·inligting I Geallokeerde kostes 1 Balans1

1, l!: 'r

Voeg by I Redijjeet 1 Vetwyder 1

Y. Sk\)Onopllrengs lengte Imm):; • Ster~te(~11K1~ Vet PfMs/mess'l
I I' I r Prysins. BTW VoegbJ/

Veaelkwa6Ieit-/inkomsle-inli lin
Netto Tipe Gem_ ~ ~engte , Ste.kte Vet prJ/s Bedrag BJW

maH'" mikroo nopbrengs

168.20 0.00 13.32 2215.12 14.00
143.40 0.00 12.64 1788.56 14.00
269.00 0.00 12.31 3264.61 14.00
161.50 000 9.11 1453.94 14.00

Figuur 3.71: 'n Voorbeeld van die indeks waarop die veselkwaliteit en -inkomstes
ingevoer en geredigeer word.



190

Om die geskeerde diere, wat 'n funksie van die skeeraktiwiteit is, aan die een kant, en die

veselkwaliteit aan die ander kant aan mekaar te koppel, word van 'n veselkwaliteit-

verwysingsnommer gebruik gemaak. Die kwaliteit-verwysingsnommer word deur die gebruiker

opgestel deur van die datum wat uit 'njaar- en maandgetal, veseltipe, asook 'n addisionele veld

gebruik te maak. Die veseltipe-inligting word ook deur die gebruiker opgestel en kan

byvoorbeeld wol, bokhaar en kasmier wees. Alle veselkwaliteitinligting word gekoppel aan 'n

veselkwaliteit-verwysingsnommer wat 'n unieke verwysingsbeskrywing is. Die doel van die

verwysingsbeskrywing is om onderskeid te kan maak tussen verskillende skeersels en veseltipes

sodat inligting groepeer kan word. Dié kwaliteit-verwysingsnommer word ook gebruik by die

skeeraksie-inligting (Afdeling 3.10.5.3.5) om aan te dui watter geskeerde diere aan watter

kwaliteitinligting gekoppel moet word. Dit is moontlik om verskillende tipes en klasse diere aan

dieselfde kwaliteitinligting te koppel, maar dit is beter om onderskeid tussen die verskillende

tipes diere te maak. Verskillende tipes vesel kan nie saamgevoeg word in een skeersel nie.

Hierdie onderskeid maak dit makliker om die inkomste- en koste-inligting na die verskillende

diergroepe en veseltipes te allokeer.

Op die eerste indeks ("Kwaliteit-/inkomste-inligting") (Figuur 3.71) word die veselkwaliteit-

inligting vasgelê. Die gebruiker selekteer eerstens die skeerselverwysing waarmee gewerk gaan

word. Indien die skeerselverwysing nie bestaan nie, kan een deur die gebruiker geskep word.

Die gebruiker verskaf 'n datum, aantal bale of sakke, 'n beskrywing (byvoorbeeld" AM", "CS",

"CBP", ens.)(N.W.K.V. ongedateer), die bruto en netto massa van die sake of bale, die tipe

(byvoorbeeld "MF203", "MF206", "MF350", ens.), die gemiddelde mikron, persentasie

skoonopbrengs, lengte van die vesel, treksterkte, vetveselprys (in die geval van wol, die

vetwolprys), asook die BTW-inligting. Hierdie inligting word dan vasgelê teenoor die

skeerselverwysing en in die tabel vertoon. Hierdie proses word herhaal vir elke tipe vesel in die

skeersel. Die bruto bedrag vir elke inskrywing is as volg bereken:

B br = M nvv X Pvv (3.7)

waar,
Bbr = bruto bedrag

M nvv = netto vetveselmassa

Pvv = vetveselprys
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Die skoonveselprys vir elke inskrywing is as volg bereken:

(3.8)

waar,
Psk skoonveselprys

Psv = skoonvesel persentasie

Pvv = vetveselprys

'n Opsomming van die skeersel ten opsigte van aantal bale of sakke, totale bruto en netto massa,

geweegde gemiddelde mikron, geweegde gemiddelde persentasie skoonopbrengs, geweegde

gemiddelde vetvesel- en skoonveselprys en die totale inkomste met en sonder BTW, word in die

onderste tabel verskaf. Die geweegde gemiddeldes vir die onderskeie eienskappe is met die

volgende vergelyking bereken:

Gem! (3.9)

waar,
Gem f = Geweegde gemiddelde vir faktor

Mn = netto massa
TM n = totale netto massa
f = faktor waarde vir die faktor waarvan die gemiddelde bereken word

Op die tweede indeks ("Geallokeerde koste") (Figuur 3.72) word die geallokeerde kostes vir die

geselekteerde skeerselverwysing ingelees. Die gebruiker moet die datum, koste-item, bedrag en

BTW-inligting verskaf. Die koste-item word deur die gebruiker opgestel na gelang van die

gebruiker se behoeftes en volgens sy eie beskrywingskeuse. Die gebruiker kan die inskrywings

in die tabelook redigeer en verwyder, maar inskrywings, soos byvoorbeeld die lootjiekoste, kan

nie verwyder word nie, aangesien die "Skeer"-funksie hierdie koste-inskrywing gemaak het. Om

laasgenoemde tipe kostes te redigeer, moet na die "Skeer"-funksie (Sleutelkode: >Redigeer

>Diere >Bestuursaksies >Skeer, sien ook Figuur 3.61) gegaan.word. Die stelsel sal die gebruiker

waarsku indien die koste-inskrywings deur ander funksies gemaak is. Indien 'n koste-inskrywing,
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wat deur 'n ander funksie gemaak is, geselekteer word, sal die funksieknoppies ontoeganklik

word. Die totale geallokeerde koste met en sonder BTW word ook vir die geselekteerde

skeerselverwysing bereken en vertoon.

lil lt I "'''' ·1 ,II "'" It' ~t
~;'Veselkwallleit/-inkom.te/-koste lf3

.2431621

I L Hulp

Figuur 3.72: 'n Voorbeeld van die indeks waarop die geallokeerde koste vir die
veselprodukte ingevoer en geredigeer word.

Op die "Balans"-indeks word 'n kort uiteensetting van die inkomste en geallokeerde uitgawes vir

die geselekteerde skeerselverwysing gegee. Hierdie bedrag sluit net die direkte inkomstes en

uitgawes wat op hierdie vorm uiteengesit is, asook BTW-inligting, in.

3.10.5.4.3 Die "Huide en velle"-funksie

Huide en velle is nog 'n dierlike produk wat aangeteken kan word. Hierdie inskrywings is veral

van belang by karakoelboerdery. Die eerste indeks (Figuur 3.73) wat verskyn nadat die "Huide

en velle"-funksie (Sleutelkode: >Redigeer >Diere >Produkkwaliteitlinkomste/koste

>Huide/veIle) geaktiveer word, bevat 'n opsie om die aantal inskrywings van huide en velle te

beperk tot die geselekteerde periode. 'n Tabel wat die totale aantal huide en velle, die gemiddelde
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prys per eenheid, asook die totale inkomste vir die geselekteerde periode aandui, verskyn ook op

hierdie indeks.

"'~ HUlde/yelle kwalileil-/koste-inlighng E3

~

Bepelk dalum~ lol: ' ,

Siklus: 14101/0112000 - 01101/2003

Van datum: J01/0112000

Tol dalum: JOllOl /2003

Datumijmiete en huide/velle-opsomming I Kw'!li,eit-/inko,rns,e-inrrg,ingl Geello.Jseerde k~l

Figuur 3.73: 'n Voorbeeld van die eerste indeks van die "Huide en velle"-funksie
waarop 'n opsomming verskyn, asook die funksie om die aantal
inskrywings te beperk, deur 'n periode te selekteer.

Op die tweede indeks ("Kwaliteit-/inkomste-inligting") (Figuur 3.74) word die kwaliteit en

inkomste van die huide en velle ingevoer. Die gebruiker moet die datum, tipe en klas diere, 'n

kwaliteitsbeskrywing, prys per eenheid, aantal eenhede, asook die BTW-inligting verskaf. Die

inkomste vanaf die huide en velle word dus geallokeer na die tipe en klas diere. Die inskrywing

verskyn in die tabel nadat dit bygevoeg is. Die inskrywings in die tabel kan geredigeer en

verwyder word.

Op die derde indeks ("Geallokeerde kostes") (Figuur 3.75) word die geallokeerde kostes

verbonde aan die huide en velle ingelees. Die gebruiker moet 'n datum, diertipe en klas

(opsioneel), koste-item, koste en BTW-inligting verskaf en selekteer. Die koste-items kan

byvoorbeeld vervoerkoste, sout, ensovoorts wees. Die inskrywings in die tabel kan geredigeer
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en verwyder word .

:::1 _j [GloodA
Prys/ eenheid

:::J I 50.00

Hoev
r-::::;-

..-:-Huide/velle kwahteit-/ko.te-inhgting If3

Datumhmoete on hcodeIveIe·~ Kw.ael-fri<OI'tIOt e- iirgij'og I GoaIoke.,de kost •• 1
Voeg by I Aedigeed V~IVjydel I

Figuur 3.74: 'n Voorbeeld van die tweede indeks van die "Huide en velle"-
funksie waarop die huide-inligting aangeteken word.

~~ HUIdeivelle kwahtelt·/ko.te-inhgting EI

Bul Dive"e
Bul VOIvae" KantIek

Teiloal I .497.9Q TotMl+BTW I .567.sq

Figuur 3.75: 'n Voorbeeld van die derde indeks van die "Huide en velle"-
funksie waarop die geallokeerde koste vir die huide aangeteken
word.
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3.10.5.4.4 Die "Melkkwaliteit"-funksie

Met die aanteken van melkkwaliteit (Sleutelkode: >Redigeer >Diere

»Produkkwaliteit/inkomste/koste >Melk) word die kwaliteitontledingsinligting van die

gelewerde melk aangeteken teenoor die tipe en klas diere wat met die melkaksie (Sleutelkode:

>Redigeer> Diere> Bestuursaksies >Melk, soos bespreek in Afdeling 3.10.5.3.4) aangeteken is.

Net soos met al die ander diereprodukte, kan die geallokeerde inkomste en koste ook met hierdie

funksie aangeteken word.

InFiguur 3.76 word die eerste indeks vir die "Melkkwaliteit" -funksie vertoon. Op hierdie indeks

kan die melkkwaliteit- en koste-inligting beperk word deur die nodige "Siklus", "Van"- en "Tot"-

datums te selekteer. 'n Opsonuning van die melkkwaliteit vir die geselekteerde periode word in

die tabel op die eerste indeks vertoon. Die inligting wat vertoon word, is die aantal diere of

melkings wat plaasgeving het, die totale liters, gemiddelde liters per dier, gemiddelde persentasie

bottervet en proteïene, totale massa bottervet en proteïene, totale massa vastestowwe, gemiddelde

bakterie- en somatiese seltellings, gemiddelde prys per liter, asook die totale inkomste bedrag.

Op die tweede indeks ("Kwaliteit-/inkomste-inligting") (Figuur 3.77) word die kwaliteit- en

inkomste-inligting vertoon en ingelees. Kwaliteitinligting kan nie ingelees word indien daar nie

'n melkaksie (Sleutelkode: >Redigeer >Diere >Bestuursaksies >Melk, soos bespreek in

Afdeling 3.10.5.3.4) aangeteken is nie. Die melkaksie word in die tabel geselekteer waarna die

kwaliteitinligting (persentasie bottervet en proteïene, bakterie- en somatiese seltelling,

melkgraad, prys per liter, massa bottervet en proteïene vir die lewering, asook die

leweringsvolume) ingevoer word. Die melkkwaliteit-inligting word verkry vanaf die

melkverwerkingsmaatskappyaan wie die melk gelewer word. 'n Voorbeeld van so 'n staat word

in Bylaag 4 getoon. Aangesien 'n paar melkings gepoel word in een lewering, word die

kwaliteitinligting net teenoor die laaste melkaksie-inskrywing ingelees. In Figuur 3.77 kan

gesien word dat die melkkwaliteit van net vier melkaksies aangeteken is. Die melkkwaliteit kan

dan met die rekordhoudingstelsel outomaties ingevul word. Hierdie invulaksie sal later in hierdie

afdeling bespreek word.
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>;': Melkkwahleillnhgl,ng EI

Datumlimiele en m~lkopsomming 1 Kweliteit./inkoms1e·inliglingj qeonokee,de kosles1

Beperk datums tot:

Siklu':J41 01/01/2000·01/01/2003

Van dalum: 10110112000

, met gelelekteerde periede alleenlik r

Totale kg
~et

Figuur 3.76: 'n Voorbeeld van die eerste indeks, met melkkwaliteit-opsomming en
datumbeperkings, wat vertoon word wanneer die "Melkkwaliteit"-
funksie geselekteer word.

'I':. Melkkwalile,linligling EI

Opdateer

~ kg G.aad Bakt. SST Il's/liter
P.ol p.ot telling Bedrag BTW i

37.49 2.85 29.36 AA 4000 100000 1.42 1420.00 14.00

1239.30 14.0040.89 2.98 30.69 AA

'II... II. III

2840.00 0.0074.17 2.87 59.13 AA 25000 78000 1.42

IJ Ve.laat J
Figuur 3.77: 'n Voorbeeld van die "Kwaliteit-/inkomste-inligting"-indeks waarop

die melkkwaliteitinligting aangeteken word.
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Om die allokasie en berekeninge vir en van die melkkwaliteit tussen die verskillende tipes en

klasse diere, asook die verskillende melkasies wat aangeteken is, te kan uitvoer, moet die

soortlike massa van die melk vir die spesifieke lewering bepaal word. Die soortlike massa word

gebruik om die liters melk wat geproduseer is, om te reken na kilogram melk, aangesien die

totale bottervet- en proteïenproduksie in kilogram gegee word. Die totale massa bottervet en

proteïen, asook die totale volume van melklewering tesame met die persentasie bottervet en

proteïene in die melk, word gebruik om die soortlike massa van die gelewerde melk te bepaal

volgens die volgende vergelyking:

(3.10)

BVml x 100
SGbv= BV%x Mt!

r; x l 00SG = _____::_:.:....__-
P P%x Mt!

waar,

SG gem = Gemiddelde soortlike massa van melk

SGbv = Soortlike massa volgens die bottervet-inhoud

SG p = Soortlike massa volgens die proteien-inhoud

BVml = Massa bottervet in die gelewerde melk

BV% = Bottervetpersentasie in die gelewerde melk

Pml = Massa proteien in die gelewerde melk

P% = Proteienpersentasie in die gelewerde melk

MIl = Totale volume melk van lewering

Die melkkwaliteitinskrywings bestaan uit die datum van die melking, die tipe en klas diere, die

liters melk vir die inskrywing, persentasie en massa bottervet, persentasie en massa proteïen,

melkgraad, bakterie- en somatiese seltelling, prys per liter, totale inkomste bedrag, BTW -koers,

dieregetal, kampnommer, asook die massa vastestowwe, massa bottervet en proteïene, volume
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vir die lewering en die soortlike gewig van die melk. Die inligting in hierdie tabel kan geredigeer

en verwyder word.

Die "Vul"-funksie (tweede indeks op die "Kwaliteit-/inkomste-inligting"-indeks, sien

Figuur 3.78) dra die kwaliteitinligting van die geselekteerde inskrywing oor na al die

voorafgaande inskrywings wat nog nie oor kwaliteitinligting beskik nie. Dit wil sê, alle

melkinskrywings wat gemaak is voor die geselekteerde inskrywing, wat nog nie oor

kwaliteitinligting beskik nie, word gevul, of ontvang die melkkwaliteiteienskappe van die

geselekteerde inskrywing. Sodoende kan verskillende melkings en inskrywings wat gepoel is in

een lewering, dieselfde kwaliteitsinligting ontvang. Met die toekenning van kwaliteitinligting,

word die kwaliteit ook na die tipe en klas diere sowel as die kamp waar die diere tydens die

melkaksie gewei het, toegeken. Op hierdie manier kan 'n aanduiding van die melkpotensiaal

vanafbyvoorbeeld 'n spesifieke aangeplante weiding as voerbron, verkry word. Die "Vul"-aksie

kan ook herstel word deur die "Herstel Vul aksie"-knoppie te selekteer. Die "Vul"-aksie kan

vasgelê word deur die "Lê Vul-aksie vas"-knoppie te selekteer.

'I~ loIelkkwahleilinliglong EI

Lê VUL-aksie va.

Utel. % kg vet % Bedrag BTW ie
melk Vilt Plot

.' ." III 'II

3.64 18.75 2.85 14.68 AA 710.00 14.00
3.64 37.49 2.85 29.36 AA 1420.00 -14]'0
3,64 74.99 2.85 58.71 AA 2840.00 14,00

11:- I. II

Abeodeen Angw Koei me! 2000.00 3.97 81.78 2.98 61.39 AA 1.24 2478.60 14.00
Abeldeen Angus Koeime 4000.00 3.97 163.57 2.98 122.78 AA 1,24 4957,20 14.00
Aberdeen Angu. Koei me, 1000. 00 3,97 40.89 2,98 30.69 AA 1.24 1239,30 14.00
10,_ • I I II III • III " -II

Abeodeen Angu. Koeime 2000.00 3.57 73.54 2.78 57.26 AA 2000 84000 1.25 2491.23 14.00
AbeodeenAn Koeime 4000.00 3.57 147.08 2.78 114.53 AA 2000 84000 1.25 4982.46 14.00
Aberdeen Angu. Koeime 1000.00 3.57 36.77 2.78 28.63 AA 2000 84000 1.25 1245,61 14,00

III .. .1 II :111 :~I I I II

I Velleel IH"lp ]

Figuur 3.78: 'n Voorbeeld van die "Vul"-indeks op die "Kwaliteit-/inkomste-
inligting"-indeks wat gebruik word om melkkwaliteitinligting aan te
teken.
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Op die laaste indeks ("Geallokeerde kostes") word die geallokeerde kostes verbonde aan

melkkwaliteit ingelees (Figuur 3.79). Die gebruiker moet 'n datum, diertipe (opsioneel) en klas

(opsioneel), koste-item, koste- en BTW-inligting verskaf en selekteer. Indien die dierklas nie

ingevul word nie, word die koste na die diertipe geallokeer en kan daar dus nie onderskeid tussen

klasse gemaak word ten opsigte van die kostes nie. Indien die diertipe en -klas uitgelaat word,

word die koste na die melkvertakking geallokeer en sodoende nie na 'n spesifieke dierevertakking

geallokeer nie. Die koste-items is enige koste wat direk met die melkkwaliteit en bemarking te

make het, byvoorbeeld vervoerkoste, heffings, ens. Die inskrywings in die tabel kan geredigeer

en verwyder word deur die inskrywing te selekteer gevolg deur die indeks wat die funksie

("Redigeer" en "Verwyder") verteenwoordig. 'n Totale koste met en sonder BTW word ook

bereken en vertoon. Hierdie waardes is geldig vir die periode soos op die eerste indeks van die

vorm geselekteer is.

'l~ loIelkkwahteitinhgtong f3

Geallokee'd~ ko,tes I

Gealok. kosle-ilem:

Voeg b,

Koeimel ktllf. volwas,e
Koeimel kalf. 3 iso,

Tolaal I .1255.og Totaal.BTW I

II! HUlp I I Verlaa!]

Figuur 3.79: 'n Voorbeeld van die "Geallokeerde kostesv-indeks waarop die
geallokeerde kostes vir melk aangeteken word.
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Eie gedefinieerde dierlike produkte (Sleutelkode: >Redigeer >Diere >Produkkwaliteitl

-inkomste/ -koste> Ander) is produkte wat deur die gebruiker opgestel kan word. Onder normale

omstandighede word hierdie funksie dus gebruik om produkte op te stel wat nie deur die

voorafgaande produkte ingesluit is nie.

funksieskerm verteenwoordig word.

Die aanteken van eie gedefinieerde produkte bestaan uit drie stappe wat deur drie indekse op die

Op die eerste indeks ("Datum limiete en

produkopsomming") (Figuur 3.80) word die tipe dierlike produk, asook die datumgrense

geselekteer. Op dié skerm verskyn ook 'n opsie waarmee bepaal word of die datumgrense

toegepas moet word of nie. Nuwe tipes dierlike produkte kan volgens die gebruiker se eie

beskrywings bygevoeg word. 'n Opsomming van die geselekteerde produk vir die geselekteerde

periode word gegee. InFiguur 3.80 word 'n voorbeeld van die oopvoulys getoon waarin "Bene",

"Hoewe" en "Horings" as voorbeelde opgestel is.

-I'; Andel dierepredekte IE3
til!. ,:~u I ",;i

Kw8lite~.li~kom$te.inligtih!l1 iieallo~eerde kO$té$1

Siklus: 14101/01/2000.01/01/2003

Van datum:

Tot datum: 10110112003

Op$ommina Yil Ploduk:Holin •

Produk totaal Gem. pl.l'*/eenheid Bedrall
Hl "733.00 4.71 737.00

Hwp J I Verlaat 1
Figuur 3.80: 'n Voorbeeld van die eerste indeks, met 'n opsomming van die

geselekteerde produkkwaliteit en inkomste, asook die datumbeperkings
vir die "Eie gedefinieerde" dierlike produkte.
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Op die tweede indeks ("Kwaliteit-linkomste-inligting") (Figuur 3.81) word die kwaliteit en

inkomste van die geselekteerde produk ingevoer. Die gebruiker moet die datum, tipe en klas

diere, produk, hoeveelheid, kwaliteitbeskrywing, bedrag en BTW-inligting verskaf. Met die

seleksie van hierdie inligting word die produk gekoppel aan die tipe en klas diere. Die

kwaliteitbeskrywing sal bepaal word deur die produk wat die gebruiker geselekteer het. Nuwe

beskrywings word in die oopvoulys ingesleutel of uit die lys geselekteer. Die opsies in die lys

word uit die reedsbestaande kwaliteitsbeskrywings opgestel.

"I~Ander diereprodukte 1m

44,00 14.00

Datum6miete en produkopsomrnin.g L.~~aliteit.fll1komste~1 GeaJlok_de kostes]

Datum: r BTWing.IHorings

Kwaliteitbeskr)'WinQ: ~BTW;
~:d ' Voegbl'

Bedrag BT\II

66,00 14,00
555,00 14.00

Figuur 3.81: 'n Voorbeeld van die "Kwaliteit-/inkomste-inligting"-indeks vir die
aanteken van "Eie gedefinieerde" dierlike produkkwaliteit-inligting.

Op die laaste indeks ("Geallokeerde kostes") word die geallokeerde kostes verbonde aan die eie

gedefinieerde produk ingelees (Figuur 3.82). Die gebruiker moet 'n datum, diertipe en klas

(opsioneel), koste-item, koste- en BTW-inligting verskaf en selekteer. Indien die dierklas nie

ingevul word nie, word die koste na die diertipe geallokeer en kan daar dus nie onderskeid tussen

klasse gemaak word ten opsigte van dié kostes nie. Die koste-items bestaan uit koste wat direk

met die produkkwaliteit en -bemarking verband hou, byvoorbeeld vervoerkoste, heffings, ens.
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Die inskrywings in die tabel kan geredigeer en verwyder word. 'n Totale koste met en sonder

BTW word bereken en vertoon. Hierdie waardes is geldig slegs vir die periode wat die gebruiker

op die eerste indeks geselekteer het.

.,,~Ander diereprodukie f3

D~lumlimieteen produkopsol1llTli1g I Kwalitea·/inkomsteinfigting GeaUok_de kostes]

Voeg by 1 Redgeer IVelwyde, I
ProdukbMktywingDiertipe: BedragO~tum:

121/11/20021 :.:J..J IHOIings

Gealtok. kO$te·~em;
IMyTipeDef

Dierkles :

20Q r BTW ing.

JMyKlasDef

Dierlipe

T oteel I .12B.Og Totaal + BTW I

Hulp t Verlaal ~

Figuur 3.82: 'n Voorbeeld van die "Geallokeerde kostes"-indeks vir die aanteken van
kostes vir die "Eie gedefinieerde" dierlike produkinligting.

.145.9<1
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3.10.6 DIE" Ander hulpbronne" OP DIE PLAAS

Inligting van die "Ander hulpbronne" handeloor die hulpbronne wat nie reeds bespreek is nie.

Hierdie hulpbronne word in Hoofstuk 2, Afdeling 2.2.5 en Figuur 2.6, uiteengesit. Die water,

paaie, arbeid, masjinerie en toerusting, asook kopers, verkopers en kontrakteurs word hier as

hulpbronne ingesluit en in die volgende afdelings (3.10.6.1 tot 3.10.6.5) bespreek.

3.10.6.1 Waterinfrastruktuur

Die waterinfrastruktuur omsluit al die infrastruktuur wat oor water handel en sluit die volgende

in: waterbronne, -pompe, -opgaring, -leidings, suipings, reënmeters en riviere. Die onderskeie

voorwerpe sal afsonderlik in afdelings 3.10.6.1.1 tot 3.10.6.1.10 bespreek word.

3.10.6.1.1 Waterbronne

Waterbronne sluit fonteine, boorgate, putte en ander bronne in. 'n Waterbron kan geregistreer

word deur die funksie vanaf die menu (Sleutelkode: >Redigeer >Watervoorwerpe >Voegby

>Bron) of vanaf die "Kaart"-snelbalk te selekteer. Die muispunt van die kaart verander na 'n

kruis ná die funksie geselekteer is. Die gebruiker moet dan die posisie van die bron op die kaart

merk deur met die kruisie te kliek. 'n Skerm soos wat in Figuur 3.83 vertoon word, verskyn nadat

die posisie aangedui is. Die inligting van die waterbron word hierop ingevulof geselekteer. Die

gebruiker moet die tipe bron, asook die datum verskaf. Die ander inligting (naam,

kapasiteit/volume, voorsieningstempo, volhoubaarheid, afmetings, diepte, aanvangskoste,

huidige waarde en notas) kan addisioneel toegevoeg word indien die gebruiker dit nodig vind.

Die notas kan gebruik word om aan te teken wanneer die boorgat skoongemaak is, of wanneer

die bron laas opgedroog het, ens. Direkte kostes vir die waterbron kan ook vanafhierdie skerm

aangeteken word deur die "Redig. koste"-knoppie te selekteer. Nadat die inligting op die skerm

verskaf is, kan die skerm verlaat word waartydens die inligting vasgelê word. Op die plaaskaart

sal 'n ikoon verskyn wat die waterbron aandui. Die tipe ikoon word bepaal deur die tipe

waterbron wat geselekteer is. Die verskillende ikone wat gebruik word is reeds inAfdeling 3.6.2

bespreek.
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13J/95/200D ..,
Naam:

I~q
Aanvangskoste:

\IIaterinligting
Wate rb roninligting .-,.,;:-."......,~.._",===~~.o;;'=-~".......~-:::=~==:;:-~~~"'"'7

~Boorgat Q,Put Ander bronne

Datum geskep: VOOlsieningstempo (vol/hl:

I ..~ - H
Volhoubaarheid :

Diepte:

Kapasiteit / volume:

IKon!tant _::l ..J
Afmetings (LxW/DxH):

Redigeer I

Figuur 3.83: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die inligting vir die
waterbron wat bygevoeg word of die inligting van die
waterbron wat op die kaart geselekteer is, verskyn.

Indien die inligting van 'n waterbron verkry is deur van die "Vind entiteit"-inligtingsfunksie op

die "Kaart"-snelbalk gebruik te maak, word dieselfde skerm as in Figuur 3.83 vertoon. Op

hierdie skerm kan die huidige waarde, asook die direkte koste van die waterbron geredigeer

word. Nadat inligting geredigeer is, moet die inligting in die databasis vasgelê word.

3.10.6.1.2 Waterpompe

'n Waterpomp kan 'n windpomp, elektriese motor of 'n enjin wees. 'n Waterpomp kan

geregistreer word deur die funksie vanaf die menu (Sleutelkode: >Redigeer >Watervoorwerpe

>Voegby >Pomp) of vanaf die "Kaart"-snelbalk te selekteer. Die muispunt van die kaart

verander na 'n kruis ná die funksie geselekteer is. Merk die posisie van die pomp op die kaart

deur met die kruisie te kliek. 'n Skerm soos wat in Figuur 3.84 vertoon word, verskyn.

Die inligting van die waterpomp word hierop ingevul of geselekteer. Die tipe pomp, asook die

datum van oprigting, moet deur die gebruiker verskaf word. Die ander inligting (naam/tipe,

kapasiteit/volume, grootte, pypdeursnee, aantal pype, silinderdeursnee, aanvangskoste, huidige



205

waarde en notas) kan addisioneel toegevoeg word indien die gebruiker dit nodig vind. Die

"Grootte" kan gebruik word om die wielgrootte van 'n windpomp of die kilowatt sterkte van 'n

motor of enjin aan te teken. Die pypdeursnee, aantal pype en silinderdeursnee kan byvoorbeeld

handig gebruik word wanneer inligting van 'n windpomp benodig word vir herstelwerk. Die

notas kan gebruik word om aan te teken wanneer die windpomp of enjin se olie laas vervang is.

Direkte kostes vir die waterpomp kan ook vanaf hierdie skerm aangeteken word. Nadat die

inligting op die skerm verskaf is, kan die funksie verlaat word waartydens die inligting vasgelê

word. Op die kaart sal 'n ikoon verskyn op die posisie wat op die kaart aangedui is. Die tipe

ikoon word bepaal deur die tipe waterpomp wat geselekteer is. Die verskillende ikone wat

gebruik word, is reeds in Afdeling 3.6.2 bespreek.

Waterinligting

t~eem en/of tipe pornp
JClim~x
Kapasiteit I volume: Huidige waarde:

110000.00

IKan$eUe~ll Redig. kosle 11 OpdallHulp

Figuur 3.84: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die inligting vir die
waterpomp wat bygevoeg word of die inligting van die
waterpomp wat op die kaart geselekteer is, verskyn.

Indien die inligting van 'n waterpomp verkry is deur van die "Vind entiteit"-inligtingsfunksie op

die kaartsnelbalk gebruik te maak, word dieselfde skerm as in Figuur 3.84 vertoon. Op hierdie

skerm kan die huidige waarde, asook die direkte koste van die waterpomp geredigeer word.

Nadat inligting geredigeer is, moet die inligting vasgelê word.
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3.10.6.1.3 Wateropgaring of reservoirs

Die verskillende wateropgaringstipes of reservoirs sluit tenks, damme, oorvalle en keerwalle in.

'n Reservoir kan geregistreer word deur die funksie vanaf die menu (Sleutelkode: >Redigeer

>Watervoorwerpe >Voegby >Reservoir) ofvanaf die "Kaart"-snelbalk te selekteer. Die muispunt

van die kaart verander na 'n kruis ná die funksie geselekteer is. Merk die posisie op die kaart

deur met die kruisie op die posisie te kliek. 'n Skerm soos wat in Figuur 3.85 vertoon word,

verskyn.

Waterinligting

Voorsieningstempo (vol/hJ:

Volhoubaarheid :

Figuur 3.85: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die inligting vir die
wateropgaringsvoorwerp (reservoir) wat bygevoeg word of
die inligting van die wateropgaringsvoorwerp (reservoir) wat
op die kaart geselekteer is, verskyn.

Die inligting van die waterreservoir word hierop ingevulof geselekteer. Die tipe reservoir, asook

die datum van oprigting ofkonstruksie, moet deur die gebruiker verskafword. Indien 'n "Oorval"

of "Keerwal" geselekteer word, moet die rigting van die walook geselekteer word. Agt

moontlike rigtings kan geselekteer word. Die rigting dui die waterkant van die struktuur aan.

Die ander inligting (naam, kapasiteit/volume, voorsieningstempo, volhoubaarheid, materiaal van

die struktuur, afmetings (lengte, wydte of diepte en hoogte), aanvangswaarde of-koste, huidige

waarde en notas) kan addisioneel toegevoeg word indien die gebruiker dit nodig vind. Die

"Kapasiteit/volume" kan gebruik word om die inhoudsmaat van die struktuur aan te teken. Die
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"Materiaal" dui op die materiaal waarvan die struktuur gemaak is. Die "Materiaal" -opsielys kan

deur die gebruiker opgestel en geredigeer word. Die notas kan gebruik word om aantekeninge

te maak. Direkte kostes vir die waterreservoir kan ook vanaf hierdie skerm aangeteken word.

Nadat die inligting op die skerm verskaf is, kan die skerm verlaat word waartydens die inligting

vasgelê word. Op die kaart sal'n ikoon verskyn op die posisie wat geselekteer is. Die tipe ikoon

word deur die tipe reservoir wat geselekteer is, bepaal. Die verskillende ikone wat gebruik word

is reeds in Afdeling 3.6.2 bespreek.

Indien die inligting van 'n reservoir verkry is deur van die "Vind entiteit"-inligtingsfunksie op die

"Kaart"-snelbalk gebruik te maak, word dieselfde skerm as in Figuur 3.85 vertoon. Op hierdie

skerm kan die huidige waarde, asook die direkte koste van die reservoir geredigeer word. Nadat

inligting geredigeer is, moet die inligting vasgelê word.

3.10.6.1.4 Waterverspreiding

Die waterverspreidingsmedia sluit pyplyne, vore en ander media in. 'n Verspreidingsmedium kan

geregistreer word deur die funksie vanaf die menu (Sleutelkode: >Redigeer >Watervoorwerpe

>Voegby >Verspreidingsmedia) ofvanaf die "Kaart"-snelbalk te selekteer. Die muispunt van

die kaart verander na 'n polilyn met 'n pylpunt ná die funksie geselekteer is. Merk die posisie van

die media deur met die pylpunt te kliek. Die laaste punt moet met die regterkantste muisknoppie

geselekteer word om die tekenproses te afte sluit. Na die tekenproses afgehandel is, verskyn 'n

skerm soos wat in Figuur 3.86 vertoon word.

Die inligting van die waterverspreidingsmedium word op hierdie skerm (Figuur 3.86) ingevul

of geselekteer. Die tipe medium, asook die datum van oprigting ofkonstruksie, moet deur die

gebruiker verskaf word. Die ander inligting (naam, kapasiteit/volume, volhoubaarheid, materiaal

van die medium, afmetings (lengte, wydte of diepte en hoogte), aanvangswaarde of-koste,

huidige waarde en notas) kan addisioneel toegevoeg word indien die gebruiker dit nodig vind.

Die "Materiaal" dui op die materiaal waarvan die medium gemaak is. Die "Materiaal"-opsielys

kan deur die gebruiker opgestel en geredigeer word. Die notas kan gebruik word om
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aantekeninge te maak. Nadat die inligting op die skerm verskaf is, moet die skerm verlaat word,

waartydens die inligting vasgelê word. Op die kaart sal 'n ikoon verskyn wat die tipe media

uitbeeld. Die verskillende ikone wat gebruik word is reeds in Afdeling 3.6.2 bespreek.

\1/ alerinligling

Waterverspreidingsmedia-inligting·~~""""""""""~""""'-:=":~~~~~~=~

Aanvangswaarde :
13000
Huidige waarde:

:::J ..·1 10.00 Redigeer I
Naam: Materiaal:

KapasiteitI volume:
IPoli-etil!jen
Afmetings [lxW/DxH}:
hOOOm20mm

Figuur 3.86: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die inligting vir die
waterverspreidingsmedium wat bygevoeg word of die
inligting van die waterverspreidingsmedium wat op die kaart
geselekteer is, verskyn.

Indien die inligting van 'n waterverspreidingsmedium verkry is deur van die "Vind entiteit"-

inligtingsfunksie op die "Kaart'l-snelbalk gebruik te maak, word dieselfde skerm as in

Figuur 3.86 vertoon. Op hierdie skerm kan die huidige waarde, asook die direkte koste van die

waterverspreidingsmedium geredigeer word. Nadat die inligting geredigeer is, moet die inligting

vasgelê word.

3.10.6.1.5 Waterkrippe of veesuipings

Die verskillende waterkrippe en veesuipings sluit reghoekige en ronde krippe, asook gate en

ander suipings in. 'n Krip kan geregistreer word deur die funksie vanaf die menu (Sleutelkode:

>Redigeer >Watervoorwerpe >Voegby >Krip) ofvanaf die "Kaart't-snelbalk te selekteer. Die
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muispunt van die kaart verander na 'n kruis ná die funksie geselekteer is. Die gebruiker moet die

posisie van die krip op die kaart merk deur met die kruis te kliek. Nadat die posisie aangedui is,

verskyn 'n skerm soos wat in Figuur 3.87 vertoon word.

Waterkripinligting

W'alerinligling

Datum geskep; Aanvangswaarde :

Naam:

J500 '
Huidige waarde:

8 d 1300,oq, 1............:::...........1

131/0512000

r:

Figuur 3.87: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die inligting vir die
veesuiping wat bygevoeg word of die inligting van die
veesuiping wat op die kaart geselekteer is, verskyn.

Die inligting van die veesuipings word op hierdie skerm (Figuur 3.87) ingevul of geselekteer.

Die tipe krip, asook die datum van oprigting of konstruksie moet deur die gebruiker verskaf

word. Die ander inligting (naam, kapasiteit/volume, volhoubaarheid, materiaal van die krip of

suiping, afmetings (lengte, wydte of diepte en hoogte), aanvangswaarde of-koste, huidige waarde

en notas) kan addisioneel toegevoeg word indien die gebruiker dit nodig vind. Die notas kan

gebruik word om aantekeninge te maak. Nadat die inligting op die skerm verskaf is, moet die

skerm verlaat word, waartydens die inligting vasgelê word. Op die kaart sal 'n ikoon verskyn wat

die suiping verteenwoordig. Die tipe ikoon word deur die tipe suiping wat geselekteer is, bepaal.

Die verskillende ikone is reeds in Afdeling 3.6.2 bespreek.

Indien die inligting van 'n veesuiping wat verkry is deur van die "Vind entiteit"-inligtingsfunksie

op die "Kaart"-snelbalk gebruik te maak, word op dieselfde skerm as in Figuur 3.87 vertoon. Op

hierdie skerm kan die huidige waarde, asook die direkte koste van die veesuiping geredigeer
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word. Nadat inligting geredigeer is, moet die inligting vasgelê word.

3.10.6.1.6 Reënmeters

'n Nuwe reënmeter kan geregistreer word deur die funksie vanaf die menu (Sleutelkode:

>Redigeer >Watervoorwerpe >Voegby> Reënmeter) of vanaf die "Kaart" -snelbalk te selekteer.

Die muispunt van die kaart verander na 'n kruis nadat die funksie geselekteer is. Die gebruiker

moet die posisie op die kaart merk deur met die kruisie te kliek. Nadat die posisie aangedui is,

verskyn 'n skerm soos wat in Figuur 3.88 vertoon word.

"ylaterinligting

ReënmetBrinligting
Aanvangswa~rde ;'
120 r

Teken reënval
aan

Memo:
::J

I
.:J

Figuur 3.88: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die inligting vir die
reënmeter wat bygevoeg word of die inligting van die
reënmeter wat op die kaart geselekteer is, verskyn.

Die inligting van die reënmeter word op hierdie skerm (Figuur 3.88) ingevul of geselekteer. Die

oprigtingsdatum, asook 'n unieke reënmeternaam, moet deur die gebruiker verskaf word. Die

ander inligting (aanvangswaarde of -koste, huidige waarde en notas) kan addisioneel toegevoeg

word indien die gebruiker dit nodig vind. Die notas kan gebruik word om aantekeninge te maak.

Nadat die inligting op die skerm verskaf is, moet die skerm verlaat word sodat die inligting

vasgelê kan word. Op die kaart sal'n ikoon verskyn wat soos 'n reënmeter daar uitsien.

Indien die inligting van 'n reënmeter verkry is deur van die "Vind entiteit"-inligtingsfunksie op

die "Kaart"-snelbalk gebruik te maak, word dieselfde skerm as in Figuur 3.88 vertoon. Op

hierdie skerm kan die reënval vir die geselekteerde meter, asook die huidige waarde en die

direkte koste van die reënmeter geredigeer word. Nadat inligting geredigeer is, moet die inligting
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vasgelê word.

3.10.6.1.6.1 Aanteken van reënval

Hierdie funksie kan geaktiveer word vanaf die menu (>Redigeer >Reënval), die F4 sleutel of

deur van die "Vind entiteit" -funksie op die "Kaart" -snelbalk gebruik te maak. Die registrasie van

'n reënmeter word in Afdeling 3.10.6.1.6 bespreek. Indien die reënmeterinligting vanaf die

plaaskaart verkry is, verskyn die skerm soos in Figuur 3.88.

- Aeënvahegisle. E3

L ;'e.I.~l)tI
Figuur 3.89: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die reënvalinligting

vir die geselekteerde reënmeter aangeteken en
geredigeer kan word.

Die "Teken reënval aan"-knoppie lei die gebruiker na die funksie waar reënval aangeteken word.

Nadat die reënval-aantekenfunksie geselekteer is vanaf die reënmeterinligting ofvanaf die menu,

sal'n skerm soos wat in Figuur 3.89 vertoon word, verskyn. Afhangende van die funksie wat

geselekteer is om reënval aan te teken, sal die naam van die reënmeter reeds ingevul wees of die

gebruiker moet die reënmeter selekteer uit die "Geselekteerde reënmeter"-oopvoulys. Die
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gebruiker kan dan nuwe reënvalwaardes byvoeg, redigeer ofverwyder. Slegs een waarde per dag

word toegelaat. 'n Verslag van die reënvalwaardes vir die geselekteerde reënrneter kan vanaf

hierdie skerm gegenereer word.

3.10.6.1.7 Riviere

'n Rivier kan geregistreer word deur die funksie vanaf die menu (Sleutelkode: >Redigeer

>Watervoorwerpe >Voegby >Rivier) ofvanaf die "Kaart"-snelbalk te selekteer. Die muispunt

van die kaart verander na 'n polilyn met 'n pylpunt ná die funksie geselekteer is. Merk die posisie

van die rivier deur met die pylpunt te kliek. Die laaste punt moet met die regterkantste

muisknoppie geselekteer word om die tekenproses afte sluit. Nadat die tekenproses afgehandel

is, verskyn 'n skerm soos wat in Figuur 3.90 vertoon word.

Waterinligting

Volhoubaarheid :
Iseisoen.~~

Figuur 3.90: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die
inligting vir die rivier wat bygevoeg word
of die inligting van die rivier wat op die
kaart geselekteer is, verskyn.

Die inligting van die rivier word op hierdie vorm (Figuur 3.90) ingevulof geselekteer. 'n "Naam"

moet deur die gebruiker verskaf word. Die ander inligting (kapasiteit/volume, volhoubaarheid

en notas) kan addisioneel toegevoeg word indien die gebruiker dit nodig vind. Die

"Volhoubaarheid"-opsieslys kan deur die gebruiker opgestel en geredigeer word. Die notas kan
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gebruik word om aantekeninge te maak. Nadat die inligting verskaf is, moet die skerm verlaat

word waartydens die inligting vasgelê word. Op die kaart sal'n polilyn verskyn wat die rivier

voorstel.

Indien die inligting van 'n rivier verkry is deur van die "Vind entiteit"-inligtingsfunksie op die

"Kaart"-snelbalk gebruik te maak, word dieselfde skerm as in Figuur 3.86 vertoon. Op hierdie

skerm kan die direkte koste van die rivier aangeteken en geredigeer word. Nadat inligting

geredigeer is, moet die inligting vasgelê word.

3.10.6.1.8 Die huidige waarde van watervoorwerpe

Die huidige waarde-inligting het ten doelom die waardeverandering van voorwerpe vas te lê.

Hierdie waardes word by die verslae gebruik om die aanvangs- en inventariswaarde van die

voorwerpe op die boerdery-eenheid te bepaal. By al die watervoorwerpe kan die gebruiker die

huidige waarde van die voorwerp redigeer. In Figuur 3.91 word die skerm vertoon waarop die

huidige waardes vir die verskillende watervoorwerpe aangedui en geredigeer word.

In Figuur 3.91 word die watervoorwerp aangedui waarvan die waarde geredigeer word. Op die

skerm verskyn drie indekse, asook 'n tabel waarin die reeds aangetekende waardes aangedui

word. Die "Van"- en "Tot"-datums vir elke waarde word ook aangedui. lndien die "Tot"-datum

nie aangedui word nie, dui dit daarop dat hierdie waarde vir die huidige datum geldig is. Die

gebruiker moet die begin of "Van"-datum verskaftesame met die waarde. Die "Tot"-datum sal

outomaties bereken word. Waardes kan ook tussen reedsbestaande waarde ingevoeg word deur

net die "Van"-datum en waarde te verskaf. Die invoeging en berekening van die "Tot"-datum

word outomaties gedoen.
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Tipe: Windpomp

Groep: 'Waterpomp

~Huidige waarde ' _.'.,~~a
Voorwerp: ë·~--:----~· , :-'"_~_.~~~..l.I.I. .....,.....""":,_",,,~

Naam: Climax

Geskep: 31/05/1999

Ir ..····..··········....····..····'1.......~.'?'=.!!...~:!:' j

Figuur 3.91: 'n Voorbeeld van die invoer- en redigeerskerm
van die huidige waarde-inligting vir
watervoorwerpe.

3.10.6.1.9 Verwydering van watervoorwerpe

Die onderskeie watervoorwerpe kan geargiveer ofverwyder word uit die rekordhoudingstelsel.

Die verwyderingsfunksie kan vanaf die menu (Sleutelkode: >Redigeer >Watervoorwerpe

>Verwyder) of vanaf die "Kaart" -snelbalk verkry word. Die muispunt van die kaart verander na

die "Vind Entiteit"-muispunt ná die funksie geselekteer is. Selekteer die watervoorwerp wat

verwyder of geargiveer moet word. 'n Skerm verskyn wat vir die gebruiker aandui watter

voorwerp geselekteer is en of die gebruiker die voorwerp wil argiveer. Indien die voorwerp

geargiveer moet word, moet die gebruiker 'n argiefdatum en -rede verskaf. Die funksie kan op

hierdie stadium gekanselleer word. Die stelsel sal egter nie toelaat dat 'n rivier geargiveer word

nie. Riviere kan net verwyder word. Nadat die inligting verskafis, kan dit in die stelsel vasgelê

word.
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Indien die opsie geselekteer word om nie die voorwerp te argiveer nie, word die gebruiker gevra

of die voorwerp permanent uit die rekordhoudingstelsel verwyder moet word. Die funksie kan

op hierdie stadium gekanselleer word deur "Nee" te selekteer. Indien "Ja" geselekteer word,

word die voorwerp uit die stelsel verwyder en kan die inligting nie weer uit die stelsel verkry

word nie.

3.10.6.1.10 Argief-inligting van watervoorwerpe

Watervoorwerpe wat afgesluitlgeargiveer is, kan weer geaktiveer word deur die argief- of

afsluitingsdatum te verwyder. Argief-inligting vir watervoorwerpe (Sleutelkode: >Redigeer

>Watervoorwerpe >Geargiveerde inligting >Watervoorwerpe ) en waterverspreidingsmedia

(Sleutelkode: >Redigeer >Watervoorwerpe >Geargiveerde inligting> Waterverspreidingsmedia)

word op dieselfde metode hanteer en sal saam bespreek word. Geargiveerde watervoorwerpe kan

ook permanent uit die rekordhoudingstelsel verwyder word. Op die skerm wat verskyn nadat dié

funksies geselekteer is, verskyn twee indekse wat die genoemde twee funksies verteenwoordig.

Die gebruiker word gemaan om hierdie funksies met groot omsigtigheid te gebruik. Indien die

voorwerpe onoordeelkundig herstel word, kan groot verwarring op die plaaskaart ontstaan.

lndien die gebruiker die argiefdatum verwyder deur van die "Verwyder argiefdatum"-indeks

gebruik te maak, word die voorwerp weer aktief in die stelsel. Indien die inskrywings wat op die

"Verwyder argiefinligting uit die stelsel" -indeks geselekteer en verwyder word, word die inligting

permanent uit die stelsel verwyder.

3.10.6.2 Paaie

Die verskillende tipes paaie word verdeel in teer, grond en veld paaie. 'n Pad kan geregistreer

word deur die funksie vanaf die menu (Sleutelkode: >Redigeer >Paaie >Voegby) ofvanaf die

"Kaart"-snelbalk te selekteer. Die muispunt van die kaart verander na 'n polilyn met 'n pylpunt

ná die funksie geselekteer is. Merk die posisie van die pad deur met die pylpunt te kliek. Die

laaste punt moet met die regterkantste muisknoppie geselekteer word om die tekenproses afte

sluit. Nadat die tekenproses afgesluit is, verskyn 'n skerm soos wat in Figuur 3.92 vertoon word.
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125/08/1 999
Naam:

o
Huidige waarde:
10.00 Redigeer I

Padinligling

fPa.dinligting
FTipe .......",.,_,..,----......."~"",..,.-"7""----~_,.._,,,.,,..,...-.,...._1·1

I 0 Teer,
Datum geskep: Aanvangswaarde :

Figuur 3.92: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die inligting vir die
pad wat bygevoeg word of die inligting van die pad wat
op die kaart geselekteer is, verskyn.

Die inligting van die pad word hierop ingevul of geselekteer. Die tipe pad, asook die datum van

konstruksie, moet deur die gebruiker verskafword. Die ander inligting (naam, aanvangswaarde

of -koste, huidige waarde en notas) kan addisioneel toegevoeg word indien die gebruiker dit

nodig vind. Nadat die inligting op die skerm verskafis, moet die skerm verlaat word sodat die

inligting vasgelê kan word. Op die kaart sal 'n ikoon verskyn wat die tipe pad wat geselekteer

is, verteenwoordig.

Indien die inligting van 'n pad verkry is deur van die "Vind entiteit"-inligtingsfunksie op die

"Kaart"-snelbalk gebruik te maak, word dieselfde skerm as in Figuur 3.92 vertoon. Op hierdie

skerm kan die huidige waarde, asook die direkte koste van die pad geredigeer word. Nadat

inligting geredigeer is, moet die inligting vasgelê word.

Die huidige waarde-inligting van die paaie word op dieselfde metode as die van watervoorwerpe

geredigeer. Hierdie funksie is reeds in Afdeling 3.10.6.1.8 bespreek. Die

watervoorwerpinligting word net deur die padinligting vervang.
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3.10.6.2.1 Verwydering van 'n pad

'Jl Pad kan geargiveer of uit die rekordhoudingstelsel verwyder word. Die verwyderingsfunksie

kan vanafdie menu's (Sleutelkode: >Redigeer>Paaie >Verwyder) ofvanafdie "Kaart"-snelbalk

verkry word. Die muispunt van die kaart verander na die "Vind Entiteit" muispunt ná die funksie

geselekteer is. Selekteer die pad wat verwyder of geargiveer moet word. 'n Skerm verskyn wat

vir die gebruiker aandui watter pad geselekteer is en of die gebruiker die pad wil argiveer. Indien

die pad geargiveer moet word, moet die gebruiker 'n argiefdatum en -rede verskaf. Die funksie

kan op hierdie stadium gekanselleer word. Nadat die inligting verskaf is en die funksie verlaat

is, word die inligting in die stelsel vasgelê.

Indien die opsie geselekteer word om nie die pad te argiveer nie, word die gebruiker gevra of die

pad permanent uit die rekordhoudingstelsel verwyder moet word. Die funksie kan op hierdie

stadium gekanselleer word deur "Nee" te selekteer. Indien "Ja" geselekteer word, word die pad

uit die stelsel verwyder en kan die inligting nie weer uit die stelsel verkry word nie.

3.10.6.2.2 Argiefinligting van paaie

Paaie wat afgesluit/geargiveer is, kan weer geaktiveer word deur die argief- of afsluitingsdatum

te verwyder. Argiefinligting vir paaie (Sleutelkode: >Redigeer >Paaie >Geargiveerde inligting)

word op dieselfde metode hanteer as die vir watervoorwerpe en kampe. Geargiveerde paaie kan

ook permanent uit die rekordhoudingstelsel verwyder word. Op die skerm wat verskyn nadat dié

funksie gekies is, is twee indekse wat die genoemde twee funksies verteenwoordig. Die

gebruiker word gemaan om hierdie funksies met omsigtigheid te gebruik. Indien die paaie

onoordeelkundig herstel word, kan groot verwarring op die plaaskaart ontstaan. Indien die

gebruiker die argiefdatum verwyder deur van die "Verwyder argiefdatum"-indeks gebruik te

maak, word die pad weer aktief in die stelsel. Indien die inskrywings wat op die "Verwyder

argiefinligting uit die stelsel"-indeks geselekteer word, word die inligting permanent uit die

stelsel verwyder.
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3.10.6.3 Arbeiderinligting

Op verskeie plekke (kampe, plantprodukte en dierebestuursaksies) in die rekordhoudingstelsel

kan die gebruiker geallokeerde arbeidkoste aanteken. Om hierdie geallokeerde arbeidskoste te

kan allokeer na 'n spesifieke rekening, asook na die spesifieke arbeider, word die inligting van

die arbeider benodig. Die arbeiderinligting wat hier bespreek word, dien dus as 'n inset vir die

aanteken van arbeidkoste, asook om inligting van die spesifieke arbeider aan te teken.

InFiguur 3.93 word die skerm vertoon waarop nuwe arbeiderinligting bygevoeg kan word, asook

waarop inligting van reeds bestaande arbeiders geredigeer kan.word. Die funksie kan net vanaf

die "Redigeer"-menu (Sleutelkode: >Redigeer >Arbeid >Arbeiderinligting) verkry word.

~ A,beldermhghng 13

::1

In diens vanaf:

10110112000
.:.J

Opdateer

27/0612001

·1

II Hulp .J

Figuur 3.93: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die inligting van arbeiders bygevoeg
en geredigeer word.

fn Nuwe arbeider kan bygevoeg word deur die "Voeg by"-indeks te selekteer. Die minimum

inligting wat deur die gebruiker verskaf moet word om 'n nuwe arbeider by te voeg is die van en

naam van die arbeider, asook die bedrag en eenheidsbeskrywing van betaling. Die
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eenheidsbeskrywing kan 'n bedrag per uur of per dag wees. Die bedrag en eenheidsbeskrywing

word gebruik om geallokeerde arbeidskoste te bereken wanneer die arbeidskoste aangeteken

word. Die identiteitsnommer- en foto-opsies kan gebruik word om arbeiders te identifiseer. Die

foto word in die stelsel vasgelê deur die kamera-knoppie te selekteer. Die stelsel sal dan die

gebruiker die geleentheid bied om 'n grafiese lêer te selekteer wat die foto verteenwoordig. Die

grafiese lêer kan 'n "bitmap" (*.bmp), "windows metafile" (*.wmf), "JPEG" (*.jpg) of "GIF"

(*.gif) formaat wees. Die foto kan afkomstig wees van 'n digitale kamera, geskandeerde foto,

ens. Die foto kan verwyder word deur die knoppie met die brandende drom te selekteer. Die

foto word in die databasis gestoor. Dit is dus raadsaam om die grootte van die foto so te

selekteer dat dit nie onnodig groot is nie, maar tog oor voldoende resolusie beskik om duidelik

sigbaar te wees. Die afmetings van die foto is dieselfde as die van 'n ID-dokument foto. Die

geboortedatum van die arbeiders kan ook addisioneel ingevoer word. Die "In diens vanaf'-

datum, asook die "In diens"-opsie word gebruik om te bepaal of die arbeiderinligting beskikbaar

is wanneer arbeidkoste aangeteken word. Wanneer die arbeider diens verlaat, word die "In diens

tot"-datum ingevul en die merk by die "In diens"-opsie word afgehaal. Die arbeider is dan nie

meer beskikbaar wanneer arbeidkoste aangeteken word nie. Indien 'n arbeider weer in diens

geneem sou word, kan 'n nuwe inskrywing bygevoeg word asof dit 'n nuwe arbeider is. Op

hierdie manier word die voorafgaande dienstydperk van die arbeider behou op die

rekordhoudingstelsel.

Arbeiderinligting kan geredigeer word deur die inskrywing in die tabel te selekteer tesame met

die "Redigeer"-indeks. Na redigering moet die veranderinge vasgelê word. Arbeiders kan ook

verwyder word.

3.10.6.4 Masjinerie en toerusting

Om rekord te kan hou van masjinerie- en implementkostes, word inligting van die onderskeie

masjinerie, voertuie, werktuie, implemente en toerusting benodig. Hierdie inligting word

aangeteken op die skerm wat in Figuur 3.94 vertoon word. Die "Toerusting inligting"-funksie

kan net vanaf die "Redigeer" -menu verkry word (Sleutelkode: >Redigeer> Toerusting >Inligting).
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Dit is belangrik dat die gebruiker die verskillende inskrywings deur die naam moet kan

onderskei. Hoewel die stelsel sal toelaat dat twee inskrywings dieselfde naam het, sal daar nie

onderskeid tussen die twee inskrywings wees ten opsigte van die kostes wat aan die toerusting

gekoppel word nie. Die rede is dat wanneer toerustingkostes aangeteken word, die naam van die

toerusting in 'n lys verskaf word wat bestaan uit al die verskillende toerustingname. Identiese

toerustingname word beperk tot een inskrywing in hierdie lys. Sodoende kan die gebruiker nie

onderskeid tref tussen verskillende toerusting met dieselfde naam nie. Die registrasie

vervaldatum vir voertuie en werktuie met lisensieregistrasies kan aangeteken word sodat die

stelsel die gebruiker kan waarsku van sodanige vervallings. Die waarskuwings word in die

"Take"-verslagfunksie gegee. Die ander inligting is vir volledigheid en verdere inligting vir die

gebruiker. Die verskillende inskrywings kan ook geredigeer en verwyder word deur die indeks

te selekteer wat ooreenstem met die funksie wat uitgevoer wil word. Kostes vir die toerusting

kan vanaf hierdie skerm aangeteken word.

01/06/1998 Vaalhar

~ ToelUsltnginligting 13
1;"1,. '1!' \J*\

Redigeer IVoeg byl Vell,.,ydet IVerkoop I

Koopdalum Versk

01/06/1985 Vaalha,
0210512002
02/0512002
"ïïJ7osïls9(j-- tiibert K

Figuur 3.94: 'n Voorbeeld van die eerste indeks van die skerm waarop die inligting
van toerusting, voertuie, werktuie, implemente, trekkers, ensovoorts
bygevoeg en geredigeer word.
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Die toerusting kan ook verkoop word. Hierdie funksie word op die vierde indeks aangetref

(Figuur 3.95). Die gebruiker moet eerstens die toerusting in die tabel selekteer. Die naam en

serienornmer word vertoon. Daarna kan die gebruiker die verkoopdatum, bedrag en BTW-peil

verskaf gevolg deur die "Verkoop" -knoppie. Die gebruiker kan ook aandui indien die bedrag die

BTW insluit. Die BTW sal afgetrek word voordat die inligting vasgelê word. Indien die

gebruiker die verkoopinligting wil verwyder, moet die verkoopdatum blanko gelaat word gevolg

deur die "Verkoop"-knoppie. Die gebruiker sal dan die geleentheid gebied word om die

verkoopinligting te verwyder.

~ TOBrustinginligting Ei

Verkoopdatum:

120/1112001
Bedrag:

11754.5
708T''''.

17 Prys m. BTYI [i'4-::J .d

Figuur 3.95: 'n Voorbeeld van die vierde indeks ("Verkoop"-indeks) van die
"Toerustinginligting"-skerm waarop die verkoopinligting van toerusting
geredigeer kan word.

3.10.6.5 Adresinligting

Die doel van die adresinligting-funksie (Sleutelkode:>Redigeer >Adresinligting) is om die

besigheidsnaam, kontakpersoon en skeerkontrakteurskoste vir die kopers, verkopers en

kontrakteurs te stoor en om vinnig lyste te kan verskafby die funksies wat die inligting benodig.
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So byvoorbeeld word die verkopers gelys wanneer diere aangekoop en toegevoeg word. Die

kontrakteursnaam en -skeerkostes word weer gebruik wanneer die skeeraksie-inligting

aangeteken en die lootjiekoste bereken word. Wanneer diere verkoop word, word 'n lys van

kopers verskaf. Die inligting wat hier verskyn word ook gebruik om die adreslys op te stel wat

later by die verslae bespreek sal word.

In Figuur 3.96 word die skerm vertoon waarop die adresinligting van kopers, verkopers en

kontrakteurs toegevoeg, redigeer en verwyder kan word. Die vorm bestaan uit twee

hoofindekse. Die een is vir die adresinligting van die BE waarmee gewerk word en die ander is

vir 'n gemeenskaplike of algemene lys wat oor boerdery-eenhede gedeel kan word. Die doel

hiervan is dat indien die gebruiker twee of meer boerdery-eenhede gebruik, kan hierdie inligting

van een BE na die ander BE oorgedra word. Dit beperk die data wat ingevoer moet word .

.:~ Adresinligling 13

Hulp

Figuur 3.96: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die adresinligting van kopers,
verkopers en skeerkontrakteurs bygevoeg, verwyder, oorgedra en
geredigeer word.
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Die eerste groepering van opsies op die "Boerdery-eenheidlys'l-indeks is die "Vertoon'l-opsies.

Hierdie opsies bepaal watter inskrywings in die tabel sigbaar is. Die inskrywings in die tabel kan

geredigeer, verwyder en oorgedra word na die algemene lys. Om laasgenoemde aksies te kan

uitvoer, moet die relevante inskrywinge s) eers in die tabel geselekteer word, gevolg deur die "Dra

oor na algemene Iys't-knoppie. Om 'n inskrywing by te voeg, moet die "Voeg by't-knoppie

geselekteer word. Die besigheidsnaarn, kontakpersoon en verwantskapinligting moet deur die

gebruiker verskaf word. By die "Verwantskap't-opsie kan enige kombinasie van verwantskappe

geselekteer word. Die skeerkontrakteurkoste ("Bedrag/kop") word gebruik by die berekening van

die lootjiekoste wanneer die skeeraksie-inligting vasgelê word. Die ander inligting kan verskaf

word na gelang van die behoeftes van die gebruiker. Nadat die inligting ingevul en/of geselekteer

is, moet die "Opdateer'l-knoppie geselekteer word om die toevoegingsproses te voltooi.
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3.10.7 DIE FINANSIëLE HULPBRON

Inligting van die finansiële hulpbronne hou verband met die inkomste- en koste-aspekte van die

hulpbronne en bestuursaksies wat reeds in hierdie Hoofstuk bespreek is en in Hoofstuk 2,

Afdeling 2.2.6 en Figuur 2.7 uiteengesit word. Aangesien hierdie rekordhoudingstelsel, soos

reeds genoem, rekordhouding vanaf die hulpbron benader, is die fmansiële inligting verweef in

die verskillende funksies, aksies, produkte en hulpbroninligting. Met die toevoeging van die

inkomstes en uitgawes van die genoemde hulpbronne en bestuursaksies, word die finansiële

inligting so bygevoeg dat dit reeds geallokeerd is. Die gebruiker voeg dus nie doelbewus

geallokeerde finansiële inligting toe nie. Die stelsel maak ook voorsiening vir die toevoeging van

nie-geallokeerde kostes, nie-boerdery uitgawes en nie-boerdery inkomstes. Dit moet egter ook

gestel word dat die stelsel nie so volledig is dat dit as 'n volwaardige finansiële

rekordhoudingstelsel kan dien nie. Die finansiële inligting is dus nie noodwendig rekenkundig

korrek nie, maar word gebruik om die biologiese prosesse, asook die bestuursproses wat

aangeteken word, meer volledig te maak en sodoende waarde tot hierdie tipe rekords te voeg.

In die volgende paar afdelings sal die funksies bespreek word waarmee die inkomstes en

uitgawes van die verskillende voorwerpe en aksies ingevoer word. Vandie inkostes en uitgawes

is egter reeds bespreek in die voorafgaande afdelings, aangesien hierdie waardes deel vorm van

die aksie, produk- ofvoorwerpdata. So byvoorbeeld is die diereprodukkwaliteit en die inkomstes

vanaf die produk baie naverwant en word die inligting saam vasgelê, soos reeds bespreek. Die

insette en funksies vir die fmansiële data kan verdeel word in inkomste, uitgawe en

ondersteunende funksies. Vervolgens sal die funksies wat nog nie bespreek is nie, bespreek

word.

3.10.7.1 Die funksies wat ondersteunend tot die finansiële funskies is

Die ondersteundende funksies help die gebruiker om insette vinniger aan te teken of vervat

inligting wat as grondslag dien vir die berekening van ander funksies.
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3.10.7.1.1 Die dierewaardes

Om die waarde van diere op die BE te kan bepaal, moet die waarde van die onderskeie diertipe

en -klasse bekend wees. Met die "Diere waarde"-funksie (Sleutelkode:>Redigeer >Diere

>Dierewaardes) word die waardes van die verskillende tipes en -klasse diere op die BE vasgelê.

Dierewaardes word byvoorbeeld gebruik by die berekening van die bruto marge vir diere en ook

vir die berekening van die waarde van verwyderde diere. So kan byvoorbeeld die waarde van

gesteelde diere, of diere wat aan een of ander siekte omgekom het, bepaal word. Die waardes

van die onderskeie tipes en klasse diere kan oor tyd wissel en word om die rede ook vasgelê deur

van 'n "Van"- en "Tot"-datum gebruik te maak. Die wisseling in waardes kan dus oortyd vasgelê

word. Die skerm vir hierdie funksie bestaan uit drie indekse, naamlik "Dierewaardes", i'Nuutste

waardes" en "Dierewaardes NIE bepaal NIE" (Figuur 3.97).

~ Die,ewaa,des 13

"ie$ almal 1
Ir Verlaa! I

Figuur 3.97: 'n Voorbeeld van die "Dierewaardes"-indeks vir die funksie waarmee die
dierewaardes opgestel word.

Die inskrywings in die tabel van Figuur 3.97 kan beperk word tot die geselekteerde tipe en/oftipe

en klas dier kombinasie. Indien die waarde van 'n diertipe en -klaskombinasie byvoorbeeld drie

keer verander het, sal daar drie inskrywings vir die spesifieke tipe en klas dier wees. Die "Van"-
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en "Tot'l-datums bepaal die grense van die waarde. In Figuur 3.97 is die "Aberdeen Angus Kalf'

as voorbeeld opgestel waarvan die waardes vyf keer verander het in die aangetoonde periode.

Die inskrywings word gerangskik van nuutste bo tot oudste onder in die tabel vir elke diertipe

en -klas. Die nuutste waarde het nie 'n "Tot"-datum nie, aangesien die waarde geldig is vir enige

datum na die "Van"-datum.

Die tweede indeks bestaan uit 'n tabel wat net die waardes van die diere aandui wat huidiglik

geld. Geen van die inskrywings beskik oor 'n "Tot"-datum nie. Indien die "Van"-datum vir 'n

dierwaarde in die toekoms is, sal die laaste aangetekende waarde vertoon word. Indien 'n

inskrywing op hierdie tabel gedubbel kliek word, word die eerste indeks sigbaar met die

geselekteerde inligting waarop gekliek is.

Op die derde indeks verskyn 'n tabel van diere waarvan daar nog geen waardes bepaal is nie.

lndien 'n inskrywing hier gedubbel kliek word, word die eerste indeks sigbaar met die inligting

wat gekliek was. Die waarde-inligting van die geselekteerde diere kan dan vasgelê word.

3.10.7.1.2 Die BTW-waardes

Die Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW-waarde) word by alle inkomste- en

uitgawewaardes gebruik. Die gebruiker moet aandui wat die toepaslike BTW -peil is wat van

toepassing op die waarde is. Die gebruiker kan ook aandui of die waarde BTW insluit of nie.

In Figuur 3.98 (Sleutelkode:>Redigeer>Opsies >BTW-opsies) word die skerm vertoon waarop

die BTW -opsiewaardes geredigeer kan word. 'n Aanvangswaarde ("Default") kan ook gekies

word. Die aanvangswaarde wat sodoende geselekteer word, word outomaties in die BTW-

waarde-opsie ingevoeg wanneer 'n funksie opgeroep word waar BTW ter sprake is. Dit beperk

die aantal insette wat die gebruiker nodig het om te maak. Die aanvangswaarde word opgestel

deur die inskrywing in die tabel te selekteer gevolg deur die "Stel as aanvangswaarde"-knoppie.
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~ BTW-opsies 13

Figuur 3.98: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die BTW -waarde-
opsies redigeer kan word.

3.10.7.1.3 Die koste-opsies

By elke funksie waar die koste van die funksie aangeteken kan word, word die koste-

itembeskrywing ook gevra. Die gebruiker selekteer hierdie beskrywing uit 'n lys. Die gebruiker

kan die items op die lys self opstel en redigeer. Die koste-itemfunksie en -skerm word in

Figuur 3.99 (Sleutelkode:>Redigeer >Opsies >Koste-opsies) vertoon.

Die kostebeskrywings word verdeel volgens die allokasietipe. Daar is vyf allokasietipes naamlik:

1. Boerderyvertakking.

2. Voertuie en werktuie.

3. Vaste verbeterings.

4. Nie-allokeerbare boerdery-uitgawes.

5. Nie-boerdery uitgawes.
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Die gebruiker selekteer 'n allokasietipe en kan 'n eie kostebeskrywing invoer en byvoeg tot die

algemene lys. Net die itembeskrywings vir die geselekteerde allokasietipe word in beide die

algemene en BE-tabel vertoon. Indien geen allokasietipe geselekteer is nie, word alle

kostebeskrywingstipes vertoon. Die beskrywing van die koste-item moet van só 'n aard wees dat

die gebruiker presies verstaan wat daarmee bedoel word, dog moet die beskrywing so kort as

moontlik wees. Die gebruiker moet ook daarop let dat die metode van beskrywing eenvormig

is, sodat daar nie meer as een beskrywing vir dieselfde tipe koste is nie en verwarring sodoende

voorkom word. Inskrywings in die algemene tabel kan geselekteer en oorgedra word na die BE-

tabel. Inskrywings in die BE-tabel kan ook na die algemene tabeloorgedra word. Uit beide

tabelle kan inskrywings verwyder word.

~ Kosle-ilem IE3
h

Beskikbare opsies: BE-opsies:
Allok ilsietipe:

Figuur 3.99: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die verskillende kostebeskrywings en
-items geredigeer kan word.
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3.10.7.2 Die aanteken van inkomstes

Die inkomste wat In boer genegeer kan afkomstig wees uit boerdery-aktiwiteite, asook uit nie-

boerdery aktiwiteite.

3.10.7.2.1 Boerdery-inkomste

Die bronne van boerdery-inkomste vanaf plantprodukte (Afdeling 3.1004), diere wat verkoop is

(Afdeling 3.10.5.2.2.3), asook vanaf diereprodukte (Afdeling 3.10.5A), is reeds bespreek.

Die plantprodukte sluit alle verkope van plantmateriaal soos hooi, voer, graan, reste, ensovoorts

in. Die gebruiker kan self die tipe plantproduk definieer. Die diereverkope sluit die verkope van

diere as vleis, teelmateriaal, ensovoorts in. Die kwaliteit en inkomste vanaf diereprodukte is

verdeel in vleis, vesel, huide en velle, melk en eie gedefmieerde produkte wat enige ander

diereproduk kan wees wat deur die gebruiker gedefinieer word.

3.10.7.2.2 Nie-boerdery inkomste

Nie-boerdery inkomste is dié inkomste van die boer wat nie uit die boerdery en boerdery-

aktiwiteite afkomstig is nie. Hoewel hierdie inkomste nie deel van die boerdery vorm nie, word

dit wel vir volledigheid bygevoeg. Dit gebeur ook dat van hierdie inkomste vir die boerdery

gebruik word. Aangesien dit nie deel van die boerdery uitmaak nie, word net die bedrag en 'n

beskrywing van die oorsprong in die boerdery-rekordhoudingstelsel vasgelê. Die skerm vir

hierdie funksie word in Figuur 3.100 (Sleutelkode:>Redigeer>Ander inkomstes/uitgawes >Nie-

boerdery inkomste) vertoon. Die beskrywing van die inkomste word deur die gebruiker

ingesleutel. Indien 'n beskrywing reeds gebruik is, kan die gebruiker dit uit die lys selekteer.

Onderaan die skerm word die totale inkomste met en sonder BTW vertoon.
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Voeg by 1 Redigeer I Verwyder]

Datum: Inkomste besklywing:

120/11/2002 I IVerhuur eiendom (huis)
;;;;=-=or

Bedrag

m Nie-boerdelV inkomste vil Voolbeeld 13

iJ
%BTW:

~.J Voeg bV I
Datum Beskr win

Nie-boeldel inkomste

1200.00 14.00~ 02/05/2002 Verhuur eiendom (huis)
Bedra BTW

04/10/2001 Hondpes 1000.00 14.00
14/0812001 Klerasie 5000.00 14.00

8208.001 Totesl ] 7200001

Verlaad

Figuur 3.100: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die nie-boerdery
inkomste-inligting geredigeer word.

3.10.7.3 Die aanteken van uitgawes

Net soos by die inkomste kan uitgawes ook verdeel word in boerdery en nie-boerdery uitgawes.

Boerderyuitgawes kan verder verdeel word in allokeerbare en nie-allokeerbare uitgawes.

3.10.7.3.1 Uitgawes aan kampe

Die aanvangs- en huidige waarde van 'n kamp kan aangeteken word. Hierdie waardes kan

geredigeer word deur van die "Vind entiteit inligting"-funksie op die kaart gebruik te maak, en

die kamp te selekteer waarvan die waardes verander wil word. Die vertoon en redigering van

kampinligting is reeds in Afdelings 3.10.3.1.1 en 3.10.3.1.1.14 bespreek. Op die

kampinligtingskerm (Figuur 3.37) kan die direk geallokeerde kampkoste geredigeer word. Die

direkte kampkoste kan dan geredigeer word op die vorm wat in Figuur 3.101 vertoon word. Die

geselekteerde kampnommer en -naarn verskyn bo-aan die vorm. Die gebruiker verskaf of

selekteer die datum wanneer die koste aangegaan is, 'n beskrywing van die koste, die bedrag en

BTW -inligting, Inskrywings in die tabel kan geredigeer en verwyder word deur die inskrywing
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en die relevante indeks wat die verlangde aksie verteenwoordig, te selekteer.

Datum Besk win
Kostes

·55.00 14.00

LJ
ZBTW:

r Bedrag BTW ing. [i'4"-:::J .d Voeg by

~ 02/05/2002 Sement
Bedre BTW

23/02/2001 Draad ·777.00 14.00
22/02/2001 Dreed ·11.00 14.00

Totaal + BTW L-I --:-_~.9.:.;61~'0.=J21

Figuur 3.101: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die direk
geallokeerde kampkoste geredigeer kan word.

3.10.7.3.2 Uitgawes aan diere en diereprodukte

Uitgawes aangaande diere bestaan uit die koste met die aankoop van diere, die koste aangaande

die bestuursaksies van diere, asook die koste aangaande diereprodukte. Die koste aangaande die

aankoop van diere word vasgelê in die rekordhoudingstelsel wanneer die diere tot die stelsel

toegevoeg word. Die kostes aangaande die verskillende dierebestuursaksies word ook toegevoeg

op die skerm waar die inligting van die spesifieke aksie of handeling vasgelê word. Die koste

aangaande die hantering, oes, bemarking, ensovoorts van die diereprodukte word vasgelê saam

met die funksie waar die inkomste en kwaliteit van die produk aangeteken word. Al hierdie

funksies en skerms is reeds bespreek.
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3.10.7.3.3 Uitgawes rakende die "Ander hulpbronne"

3.10.7.3.3.1 Waterinfrastruktuur en paaie

Die aanvangs- en huidige waarde van al die individuele waterinfrastruktuurvoorwerpe

(waterbronne, pompe, reservoirs, suipings, waterverspreiding, reënmeters, riviere) en paaie kan

aangeteken word. Hierdie waardes kan geredigeer word deur van die "Vind entiteit inligting"-

funksie op die kaart gebruik te maak en die voorwerp te selekteer waarvan die waardes verander

wil word. Die vertoon en redigering van voorwerpinligting is reeds in Afdeling 3.10.6 bespreek.

Op die voorwerpinligtingskerms kan die direk geallokeerde voorwerpkoste geredigeer word.

Aangesien die koste-invoerskerm vir al die watervoorwerpe (bronne, pompe, reservoirs,

watergeleidings, suipings en reënmeters) en paaie dieselfde voorkom, word slegs 'n voorbeeld

van die waterpomp-kosteskerm in Figuur 3.102 getoon. Die geselekteerde voorwerpinligting

(soort en tipe voorwerp, asook die voorwerpnaam) verskyn bo-aan die vorm. Die gebruiker

selekteer of verskaf die datum wanneer die koste aangegaan is, 'n beskrywing van die koste, die

bedrag en BTW-inligting gevolg deur die "Voeg by"-knoppie. Inskrywings in die tabel kan

geredigeer en verwyder word deur die inskrywing en die relevante indeks wat die verlangde

funksie verteenwoordig, te selekteer.

CD Waterpompkosle-inligting vir Voorbeeld IE3

Climax

Voeg by I Redigeerl Verwyder I
Kosta·i\embeskrywing

%BTW:
r Bedtag BTW ing. ~ _j Voeg by I

Kostes

·1200.00 14.00
·20.00 14.00

Bedra BTW

-200.00 14.00
·80.00 14.00

Totaal+BTW 1 .1710001 Totaal 1 .1500.001

I !y'!;!.!~!tl JL, ~ulp J
Figuur 3.102: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die direk

geallokeerde pompkoste geredigeer kan word.



233

3.10.7.3.3.2 Masjinerie, implemente en voertuie

Om die geallokeerde masjinerie-, implement- en voertuigkoste aan te teken, moet die gebruiker

eers voertuie, trekkers, implemente, sleepwaens, ensovoorts op die rekordhoudingstelsel

registreer. Die funksie om hierdie koste aan te teken is net vanaf die menustruktuur (Sleutelkode:

>Redigeer >Toerusting >Kostes) beskikbaar. Die skerm wat vertoon word nadat die funksie

geaktiveer is, stem ooreen met die voorkoms en funksie soos wat in die voorafgaande afdeling

bespreek is en in Figuur 3.103 vertoon word. Die verskil is dat die werktuignaam addisioneel

geselekteer moet word sodat die toegevoegde koste na die spesifieke masjien, implement en

voertuig geallokeer kan word .

Oatum Werktuignaam Beskrywing BTW

• Geallokeerde kostes - Masjinerie. implemente en voertuie vir Voorbeeld f3

Datum: Werktuignaam:
120/11/2002 ;...:.....-...::..............------I::J.d
Koste·itembeskr)'WÏng

Bedrag
r Bedrag BTW ing.

%8T"III:

[14"3.d Voeg by

Doen enïn oor
Brandstof

Totaal + BTW 1 ·26316.901

Ir Hulp J
Figuur 3.103: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die direk

geallokeerde masjinerie-, implement- en voertuigkoste
geredigeer kan word.
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3.10.7.3.3.3 Arbeidkoste

Arbeidskoste kan verdeel word In geallokeerde en nie-geallokeerde arbeidkostes. Die

geallokeerde arbeidskoste word in die rekordhoudingstelsel verder verdeel tussen plant- en

diergebaseerde kostes.

3.10.7.3.3.3.1 Geallokeerde kamp- en plantproduk-arbeidkoste

Die funksie om kamp- en plantproduk-arbeidkoste vas te lê kan verkry word vanaf die menu's

(Sleutelkode: >Redigeer >Arbeid >Geallokeerde koste >Kampe/lande) ofvanaf die kamp/land

inligtingskerm (ItArbeidlt-knoppie) indien die kampinligting vanaf die kaart bekom word. Die

skerm wat vir hierdie funksie gebruik word, word in Figuur 3.104 vertoon.

3 d Koste/eenheid I o

eGeallokeerde arbeidskoste vil kampe 13

Voeg by IVerwyder1
Datum: 120/11/2002

Kamp: I 3 Eenhede:

O3,J

Plantprod.: I

\Ol erkbesk.: I 3 Eenheid: Ibedrag/dag 3 Voeg bl'

Geallokeelde arbeidskolte vir kam e

Datum Eenhede Eenheidbeskr. BedragPlantpIoduk \OIerkbeskrywing Arbeider

NiemandJD ·600.00
NiemandJD ·600,00

·1250,00

Figuur 3.104: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die direk geallokeerde arbeidkoste
vir kamp/land en plantprodukte geredigeer word.

Bo en behalwe dat die arbeidkoste aan die kamp geallokeer word, kan die arbeidkoste ook aan

'n spesifieke gewas geallokeer word. Daar moet daarop gelet word dat dit net die arbeidkoste is

wat hier aan die produk geallokeer word en nie ander kostes nie. Die gebruiker verskaf die

kostedatum, die kamp- of landnommer, die plantproduk indien van toepassing, die

werkbeskrywing, die arbeidernaam, die eenhede werk verrig, die koste per eenheid, asook die
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eenheidbeskrywing van die werk. Die bedrag word outomaties bereken. Indien die

werksbeskrywing nie in die lys verskyn nie, kan die gebruiker 'n nuwe beskrywing byvoeg deur

dit in te sleutel. Indien die gebruiker die inligting van die arbeider/operateur reeds tot die stelsel

toegevoeg het, sal die koste per eenheid en eenheidbeskrywing outomaties verskyn wanneer die

naam geselekteer word. Hierdie inligting kan verder geredigeer word. Foutiewe inskrywings in

die tabel kan verwyder word deur die "Verwyder"-indeks en die inskrywing te selekteer.

3.10.7.3.3.3.2 Geallokeerde diergebaseerde arbeidkoste

Die funksie om diergebaseerde arbeidkoste vas te lê kan verkry word vanaf die menu's

(Sleutelkode: >Redigeer >Arbeid >Geallokeerde koste >Diere) of vanaf die verskillende

dierebestuur-funksieskerms (voer-, paar-, melk-, dieregesondheids-, skeer-, weeg- en eie

gedefinieerde aksies) deur die "Arbeid"-knoppie te selekteer. Die skerm wat vir hierdie funksie

gebruik word, word in Figuur 3.105 vertoon.

eGeallokeerde arbeidskosle yir diere Ei
;-Arbeidsk.O$le yi. :

~;I

1 Diertipe: Dierkla~ ~ A.... ie:
, II ::1L

Voeg by 1 Verwyder I ' .~'"'=

Dalum: Arbeider: Eenhede: Kosle/eenheid Eenheid: Bedrag I120/11/2002 JGhomoM ::JJI I 50 I bedragldag ::1 J 0 Voeg bl'

I ~~~ __~~~ __~~~ ~G~e~ru~I~~e~e~ro~e~a~rb~ei~d.~ko~.~le~__ ~~~7T.~07~7T--~~'-~
Dalum DierliDe Dierklas Ahie Arbeider Eenhede Eenheidbesk. Bedrao

~ 02/0512002 Bonsm~r~ Koei met kalf. 3 iaar VOeJ Iemand OK 0,00 bedrag/dag 0,00
02/05/2002 Bonomara Koeimet kalf. volwasse Melk NiemandJO 20,00 bedrag/dag ·6000.00

r- 02/~~ SA Merino Hamel. 6·land Skeer !~~<!.Q!S___ 1.00 bedra9~_~,~
r- ,9.5/)91.?'99)""" !l.,9.~,~~,~r,~,"_",""""Bul ",".,_"'_."_"_ Qi~!~~~~~~9.~,e.i£_1,~"~~0~P~"",,,._,"'"'".,,"'"'""'",,_"'"'~9:9.,Q ,~~,~r,~p.I.9.,~,L"_,,__ ._,:??,QQ,99
F~~Q~~~"!~'!'..?.r.a.",- Vo~__ "'_ !emand QK 3Qcc!'D.,~_~r"a..Q~~a..g_~~90.0.9

31/08/2001 Bon.mara Melk Iemand OK 30.00 bedraa/dag ·7500.00
31/0B/2001 Bon.mer~ Ander NiemandJD 22.00 bedrag/dag ·6600.00
31/0712001 Bon.mara Nage.lag Niemand JD 22.00 bedrag/dag ·6600,00

t-- 05/0612001 Bon.mer~ Skeer Niemand JD 22.00 bedrag/dag ·6600.00
0510612_~01 Bon.m~ra We"$! Niemand JD 22.00 bedrag/dag ·6600.00

I Hulp ! Totaal 54920.00 I I Verlaai ~

Figuur 3.105: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die direk geallokeerde arbeidkoste
vir diere geredigeer word.
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Die gebruiker moet 'n diertipe, asook 'n aksie selekteer waarna die koste geallokeer moet word.

Dit is nie noodsaaklik om die dierklas te verskafnie. Indien die dierklas nie verskafword nie,

word die koste aan die totale diertipe-vertakking geallokeer en nie spesifiek na die dierklas nie.

Die inligting wat in die tabel vertoon word, word bepaal deur die kombinasies van die diertipe,

-klas en aksie wat deur die gebruiker geselekteer word. Net soos die diertipe en -klas, bepaal die

aksie ook waartoe die koste geallokeer gaan word. Nadat die diere-inligting geselekteer is, kan

die arbeiderinligting geselekteer en/of geredigeer word.

3.10.7.3.3.3.3 Nie-geallokeerde arbeidkoste

Indien die gebruiker arbeidkoste nie kan of wil allokeer nie, kan die koste as 'n nie-geallokeerde

koste vasgelê word. So kan die werkgewer byvoorbeeld die arbeidkoste een keer per maand as

'n totale bedrag vaslê teenoor die arbeider. Hierdie funksie kan net vanaf die menu's verkry word

(Sleutelkode: >Redigeer >Arbeid >Nie-geallokeerde koste). Die skerm wat vir hierdie funksie

gebruik word, word in Figuur 3.106 vertoon.

I tiNie·geallokeerde arbeidkoste EJ

I(g,te/eenheid
250

Bedra
·2100,00

"""""""''''''''''''-'''''''::ïiïtï6:iïëi
·2170.00
·3100,00
·3000,00

I, V",laat I
Figuur 3.106: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die nie-geallokeerde arbeidkoste

geredigeer word.
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Die gebruiker verskaf die datum, die arbeidemaam , die eenhede werk verrig, die koste per

eenheid, asook die eenheidbeskrywing van die werk. Die bedrag word outomaties bereken.

Indien die gebruiker die inligting van die arbeider/operateur reeds tot die stelsel toegevoeg het,

sal die koste per eenheid en eenheidbeskrywing outomaties verskyn wanneer die naam

geselekteer word.

3.10.7.3.4 Nie-geallokeerde uitgawes

Hierdie kostes sluit alle kostes in wat nie geallokeer kan word nie, maar tog ten opsigte van die

boerdery aangegaan is. Hier word telefoonkostes, versekering, elektrisiteit en ander kostes wat

nie onder een van reeds genoemde kategorieë val nie, ingesluit. Hierdie funksie kan net vanaf

die menu's verkry word (Sleutelkode: >Redigeer> Ander inkomstes/uitgawes >Nie-geallokeerde

boerdery-uitgawes). Die skerm wat vir hierdie funksie gebruik word, word in Figuur 3.107

vertoon.

e Nie-geallokeerde kostes vir Voorbeeld f3

Koste·ilembeskrywing

Kostes

Voeg byr Bedrag BTW' ing.

14.00
14.00

14.00
14.00
14.00
14.00

T otaaf+ BTW' LI__ '4.:..:0.:.:36:;..:..7...:..J41Totaal LI-::==.3=5=41=.0~0 I
IVerlaat JL !fulp

Figuur 3.107: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die nie-
geallokeerde koste-inligting geredigeer word.
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Die gebruiker moet die datum, koste-itembeskrywing, bedrag en BTW-inligting verskafvoordat

die "Voeg by"-knoppie geselekteer kan word. Die inskrywings kan ook geredigeer en verwyder

word. Totale met en sonder BTW word bereken en verskaf.

3.10.7.3.5 Nie-boerdery uitgawes

Hierdie uitgawes sluit alle uitgawes in wat nie ten opsigte van die boerdery aangegaan is nie.

Hier word byvoorbeeld vakansiekoste, persoonlike versekering, eie huisvesting, kos, sakgeld en

ander kostes ingesluit. Hierdie funksie kan net vanaf die menu's verkry word (Sleutelkode:

>Redigeer >Ander inkomstes/uitgawes >Nie-boerdery uitgawes). Die skerm wat vir hierdie

funksie gebruik word, word in Figuur 3.108 vertoon.

Voeg by
! 1

eNie·boerdery uitgawes virVoorbeeld Ei

[ri'fi:i?;:l1 Fi~digeer II Verwyder 1
Koste·itembeskrywing

Datum Be$kr win
04/10/2001 Vakansie
01/0812001 Persoonlike versekering
01/07/2001 Persoonlike versekering

Totaal + BTW I .17539.991 Totaal I .15385.961

l.::erlaatJHulp

Figuur 3.108: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die nie-boerdery
uitgawe-inligting geredigeer word.

Die gebruiker moet die datum, koste-itembeskrywing, bedrag en BTW-inligting verskaf. Die

inskrywings kan ook geredigeer en verwyder word. Totale met en sonder BTW word bereken

en verskaf.
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3.10.8 DIE "Dagboek"-FUNKSIE

Die "Dagboek" -funksie (Sleutelkode:> Redigeer> Dagboek) stem ooreen met dié van 'n sakboekie.

Die daaglikse inskrywings en redigerings word op die "Dag" -skerm gemaak (Figuur 3.109).

Weeklikse (Figuur 3.110), maandelikse (Figuur 3.111) enjaarlikse (Figuur 3.112) opsommings

van die daaglikse inskrywings word op die ooreenstemmende indekse vertoon. Die rooi, oranje

en groen blokkies langs die inskrywings dui die voltooide status van die inskrywing aan. Rooi

vir onvoltooi, oranje vir semi- of halfvoltooide take en groen vir voltooide take. Wanneer op 'n

spesifieke dag op die "Week"-, "Maand"- of "Jaar"-indeks gedubbel kliek word, gaan die stelsel

na die spesifieke dag op die "Dag"-indeks. Redigering kan dan plaasvind. Op die "Jaar"-indeks

dui die rooi datums dae aan waar inskrywings gemaak is.

~Dagboek f3

I. Druk

Figuur 3.109: 'n Voorbeeld van die daaglikse dagboekskerm van die "Dagboek"-
funksie.
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Hulp D.....

Figuur 3.110: 'n Voorbeeld van die "Week"-indeks van die "Dagboek"-funksie.

~ Dagboek E3

Dag I Week I Maand:1 Jaar I

Figuur 3.111: 'n Voorbeeld van die "Maand"-indeks van die "Dagboek"-funksie.
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Figuur 3.112: 'n Voorbeeld van die "Jaar"-indeks van die "Dagboek"-funksie.

3.10.9 PROGRAMVOORKEUR VERSTELLINGS

Die heellaaste funksie op die "Redigeer" -menu, is die voorkeur ("Default") verstellings. Die

voorkeur verstellings is die tipe verstellings wat gebruikersvoorkeure, asook voorkeur

funksionaliteite van die stelsel bepaal. Die funksies word in twee hoofgroepe verdeel, naamlik

die aanvangs "Kaartvlakke" en "Program"-funksies. Die programvoorkeurfunksie kan net vanaf

die menu verkry word (Sleutelkode: >Redigeer >Voorkeure).

3.10.9.1 Aanvangskaartvlakke

Die sigbare aanvangsvlakke op die kaart kan op die eerste indeks van die skerm (Figuur 3.113)

wat verskyn nadat die funksie geaktiveer is, geredigeer word. Hierdie opsies bepaal watter

inligtingsvlakke op die kaart vertoon gaan word wanneer die gebruiker die BE-lêer oproep.
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lndien hierdie opsies geselekteer word in die afwesigheid van 'n geopende BE-lêer, is die

verstellings geldig vir enige nuut geskepte BE. lndien 'n BE geopen is, is die seleksies net geldig

vir die aktiewe BE.

~Voorkeure Ei

Kaartvlakke 1 Programl

Voorkeur kaartvlakverstallinqs

Area-inligting: Voorwerpe:

P1l~~i;Si!!~~'iif~ ~Dierebes~tting

P' Watervoorsiening

@ Kampgroepe h
< • [fuo Kampbeskrywing/gebruik

r: Waterverspreiding
.rfi'i
pj; Reërometers

r. Paaie

Figuur 3.113: Die skerm waarop die kaart-
aanvangsvlakke geredigeer kan word.

Die "Rasterbeeld"-opsie kan aan- ofafgeskakel wees. Slegs een van die kampe, kampgroepe,

kampbeskrywing/gebruik, reënmeterassosiasie- of veldtoestand-opsies kan gemerk word. Enige

kombinasie van die voorwerpe kan geselekteer word.

3.10.9.2 Programaanvangsverstellings

Die programaanvangsverstellings kom op die tweede indeks van die programvoorkeur-funksie

voor. ln Figuur 3.114 word die verskillende programaanvangsverstellings getoon. Hierdie

verstellings is geldig vir die rekordhoudingstelsel in totaliteit.
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3} Kampwaarskuwing:,
Waarsku na

f91jï % Benutting.

~ J1~

~VooJkeuJe If.3
,....··_·,,-··-"~l

Kaartvlakke L,,~.r!?gr.'!.mj

Programaanvangsverstellings

l} rB egin met laaste oopgemaakte lêer

2} r Maak take outomaties oop

4} Kampwaarskuwing:
Waarsku wenneer

rt:" dag of dae oor is vir beweiding.

1Jnw~
5} Voorkeur boerder!,l'eenheid gids

C:\MyFilesWB \F almR ec\F almRecDev

6} Voorkeur koppelvlak taal:

krrika~~s. .

7} fjë Gebluik gevorderde diere-ikeons

Figuur 3.114: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die
prograrnaanvangsverstellings geredigeer
word.

Die verstellings wat gemaak kan word is as volg:

1. Die "Begin met laaste oopgemaakte lêer"-verstelling.

Indien hierdie opsie gemerk is, sal die FarmRec-stelsel die laaste BE waarmee die

gebruiker gewerk het, outomaties open wanneer die stelsel geaktiveer word. Indien die

lêer nie meer beskikbaar is nie, sal die gebruiker in kennis gestel word.

2. Die "Maak take outomaties oop"-verstelling.

Die rol van die "Take" word in Afdeling 4.10 bespreek. Indien hierdie opsie gemerk is,

sal die FarmRec-stelsel die "Take"-verslagfunksie outomaties aktiveer wanneer 'n BE-lêer

geopen word.



244

3. Die "Kampwaarskuwing"-opsie gegrond op die persentasie weidagbenutting.

Hierdie opsie bepaal die benuttingspeil van kampe voordat die gebruiker gewaarsku word

aangaande die benuttingspeil van die kamp. 'n Waarskuwing word dus uitgereik sodra

dié persentasie van die weidae benut is.

4. Die "Kampwaarskuwing"-opsie gegrond op die aantal weidae oor na benutting.

Hierdie opsie bepaal die benuttingspeil van kampe voordat die gebruiker gewaarsku word

aangaande die benuttingspeil van die kamp. 'n Waarskuwing word dus uitgereik sodra

dié aantal weidae wat vir benutting oor is, gelyk of minder as die geselekteerde waarde

is.

Beide laasgenoemde twee opsies word in samewerking gebruik. 'n Kampwaarskuwing word

uitgereik aangaande 'n kamp indien een of beide van die benuttingspeile bereik word. Beide

hierdie waarskuwings word by die "Take"-verslagfunksie (Hoofstuk 4, Afdeling 4.10) gebruik

en vertoon.

5. Die "Voorkeur boerdery-eenheidsgids"-verstelling.

Met hierdie opsie kan die gebruiker bepaal waar die BE-lêer of -lêers op die rekenaar

geleë is. Wanneer die stelsel enige aksie uitvoer waar. gidse en lêers vanaf die

rekenaarhardeskyf verkry moet word, word eerste in die voorkeurgids gesoek.

6. Die "Voorkeur koppelvlak taal"-verstelling.

Hierdie opsie bepaal die taal van die koppelvlak. Nadat hierdie opsie verander het, moet

die gebruiker eers die stelsel verlaat of afsluit en die stelsel weer aktiveer voordat die

verandering aktief word. Hierdie opsie het geen invloed op die taal van die boerdery-

eenheidlêer nie.

7. Die "Gebruik gevorderde dierikone"-verstelling

Indien hierdie opsie gemerk word, gebruik die stelsel die ikone wat aandui watter

kombinasie van grootvee, kleinvee, wild en voëls in 'n kamp is. Andersins word 'n ikoon

met 'n skaapkop gebruik om alle diere op die plaas voor te stel. Om die generasie van die
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kaart te bespoedig, moet hierdie opsie nie gemerk word nie. Dit sal veral help indien die

rekenaar van die gebruiker stadig is.

8) Die "Log aktiwiteite"-verstelling

Hierdie opsie kan nie deur die gebruiker verstel word nie. Hierdie opsie word deur die

stelsel gebruik om te bepaal watter funksies en verslae deur die gebruiker gebruik word.

3.11 SAMEVATTING

Die implementering, asook die invoer van data tot die stelsel, is in hierdie Hoofstuk bespreek.

Beide die implementering, soos in Hoofstuk 2 bespreek, asook die invoer van die data is

gesamentlik bespreek soos wat die uitvoering van die rekordhoudingsproses vorder. Die

bespreking sluit in die aanvangsaangesig en basiese eienskappe en funksies van die stelsel en

koppelvlakke. Die beskikbare funksies op die menu-strukture is bespreek onder die toepaslike

menu. Hierdie aspekte word vervolgens samevattend opgesom:

Die "Lêer"-menu bevat al die funksies wat oor die hantering van lêers handel soos die skep van

'n nuwe BE, soek, kompaktering, herstel en afsluiting van 'n BE-lêer, asook die

drukkerverstellings.

Die "Vertoon" -menu beskik oor die funksies wat vertoon moet word naamlik die kaart, diere en

funksie-snelbalke, die legende, asook die "Take"-funksie.

Die "Funksie"-menu beskik oor addisionele en/of oorkoepelende funksies. Die "Tydlyn",

"Sakrekenaar", "Veldrekenaar", "Area- en volumerekenaar" en "Omskakelingstabelle" is die

funksies wat onder hierdie menu bespreek is.

Die "Skerm"-menu beskik oor die funksies om die skerms wat vertoon word, te manipuleer. Die

"Hulp"-menu bevat al die funksies wat handeloor die hulp of gebruikersbystand wat beskikbaar

is vir die rekordhoudingstelsel.
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Die invoer van data is hoofsaaklik beperk tot die "Redigeer" menu. Die volgorde waarin die

invoer van die data bespreek is, is verdeel en gerangskik op grond van die hulpbronverdeling

soos in Hoofstuk 2 bespreek is, naamlik area, plante, diere, finansiële hulpbronne, asook die

"Ander" hulpbronne wat nie in een van eersgenoemde kategorieë geplaas kan word nie.

Die hantering van plaaskaarte en oppervlaktes tesame met die kamp, land en oppervlaktes wat

nie oor 'n weidingkapasiteit beskik nie, is bespreek. Die invoer van kampstelsels en

veldtoestandwaardes is ook bespreek. Verder is die invoer van die kwantiteit en kwaliteit van

plantprodukte ook bespreek.

Die invoer en hantering van dieregetalle (toevoegings, verwyderings, verkope en verskuiwings),

-bestuursaksies (skeer, gesondheid, melk, voer, paar, nageslag, weeg en eie gedefinieerde aksies),

asook die kwantiteit en kwaliteit van dierlike produkte (vleis, vesel, melk, huide en velle en eie

gedefinieerde produkte) is bespreek.

Die invoer en hantering van die data vir die "Ander" hulpbronne (waterbronne, pompe,

reservoirs, watergeleidings, suipings, reënmeters, paaie, riviere, arbeid, masjinerie en toerusting,

kopers, verkopers en kontrakteurs) is ook bespreek.

Die geallokeerde finansiële data (inkomste en koste) word toegevoer soos wat die hulpbrondata

toegevoer word. Daar is egter enkele ondersteunende funksies, soos BTW, koste-itemopsies en

dierewaardes wat addisioneel toegevoer moet word. Die kostes aangaande die kampe/lande,

"Ander"-hulpbronne, arbeid en masjinerie, asook die nie-boerdery inkomste en die nie-

geallokeerde kostes en nie-boerdery kostes is ook onder hierdie Afdeling bespreek.

Ten slotte is die "Voorkeur" -funksie verduidelik. Hierdie funksie handelaar die verstelling van

waardes wat vir die totale rekordhoudingstelsel van toepassing is, soos byvoorbeeld die

taalvoorkeur, die waarkuwingsgrense vir kampbenutting, take wat outomaties deur die

rekordhoudingstelsel uitgevoer moet word, en kaartvlakverstellings.
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HOOFSTUK4

VERSLAGGEWING

4.1 INLEIDING

Geen rekordhouding kan sinvol plaasvind sonder verslaggewing nie. Alle rekords wat dus gehou

word moet verwerk en geanaliseer word sodat die relevante en bruikbare inligting na vore kan

kom. Die analise van 'n menigte primêre en afhanklike rekords kan verwarrend en baie omslagtig

wees. Om hierdie rede is die verslae op dieselfde grondslag as die insette onder die "Redigeer"-

menu (Hoofstuk 3), verdeel. Die verslae is as volg verdeel:

1. Kampgebaseerde verslae.

2. Plantproduksieverslae.

3. Klimaatverslae.

4. Diergebaseerde verslae.

5. Dierlike produkverslae.

6. Die "Ander hulpbron" verslae.

7. Finansiële verslae.

8. Ander verslae.

Al die verskillende moontlike verslae kan onder die "Verslag"-menu gevind word. Aangesien

die rekordhoudingstelsel vanuit die hulpbron benader word, vorm die hulpbronne die primêre

verdelingskategorieë. Die finansiële verslae is dus saam met die hulpbron waaroor dit handel

gegroepeer. Enkele finansiële verslae is egter ook onder die menu item, "Finansieel", te vinde.

Die verdeling van die verskillende verslae, asook die aantal verslae vir die verskillende

subkategorieë, word in Tabel 4.1 gegee. Die inligting op die verslag, asook die opsies wat

geselekteer word om die data te beperk of te selekteer, sal bepaal watter tipe verslag vertoon

word.
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TabeI4.1: Die aantal primêre verslae en grafieke wat by elke kategorie en
subkategorie beskikbaar is. Die getalle dui die primêre verslagtipe
aan, maar die voorkoms en inligting op die verslag kan wissel
volgens die verskeie opsies wat deur die gebruiker geselekteer kan
word. Die getalle in ( ) dui die aantal verslae aan wat aansienlik van
die primêre verslag verskil, maar uit dieselfde primêre verslag spruit.

Inset/kategorie Besonderhede / subkategorie Aantal verslae

Kampe Diereverskuiwings in en uit 1

kampe

Kamp-/kampgroepsiklusverbruik 1 (6)

Kampeienskappe 6

Belading 2 + 8 grafieke

Benuttingsgeskiedenis 2

Huidige benutting 2

Veldtoestand 2 met grafieke

Kostes 1

Plantprodukte Produkkwaliteit/ -inkomste 12

Koste 12

Bruto marge 2

Klimaat Daaglikse reënval 1

Maandelikse reënval 1(12)

Jaarlikse reënval 2

Reënvalgrafieke 13

Dieregetalle Toegevoeg 14

Verwyder 10

Verkoop 8

Inventaris 5

Maandelikse dieregetalle 3

Volg diergroepe na 1

Vervolg .....
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Tabel 4.1 vervolg

Dierebestuur Voer 14

Melk 13 + 4 grafieke

Reproduksie 3

Skeer 8

Dieregesondheid 14

Weeg 4

Eie gedefinieerde aksies 14

Diereproduk/ -kwaliteit! Vesel 16

-inkomste Huide/velle 17

Vleis 11

Melk 13 + 4 grafieke

Eie gedefmieerde produkte 17

Ander diereverslae Voerverbruiksdoeltreffendheid 1

Bruto marge 2

Watervoorwerpe Inligting 7

Koste 6

Paaie Inligting 2

Koste 1

Toerusting, voertuie, Inligting 3

werktuie en implemente Koste 1

Arbeid Inligting 1

Koste 4

Finansieel Nie-boerdery inkomste 4

Nie-geallokeerde koste 4

Nie-boerdery koste 4

Kontantvloei 1

Adresse Inligting 2
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Die prosedure van verslaggewing is in alle gevalle ongeveer dieselfde, naamlik die aktivering van

die spesifieke verslagfunksie, gevolg deur die seleksie van die groepering, sortering en

verslagperiode, waarna die rekordhoudingstelsel die geselekteerde resultate in 'n tabel vertoon.

Die resultaat kan dan in verslagvorm vertoon enlofuitgedruk word.

By die meeste van die skerms waar die kriteria vir die seleksie van inligting plaasvind, moet die

gebruiker 'n datum of "Van"_ en "Tot"-datum verskaf. Die "Van"- en "Tot"-datum bepaal die

greep data waarmee gewerk moet word. Die "Datum"-seleksiekriteria kan op twee metodes deur

die gebruiker bepaal word. Die eerste metode word die datum van die rekenaarklok as die

aanvangsdatum aanvaar, en indien siklusinligting beskikbaar is, word die siklus waarbinne die

datum val, bepaal. Die siklusinligting word gebruik om die periode te bepaal waarvolgens die

berekeninge sal plaasvind. Die tweede metode is waar die gebruiker nie die siklusinligting

verskaf het nie en 'n periode moet selekteer. In beide gevalle kan die datums geredigeer word.

Die "Van''- en "Tot"-datums kan ook uit 'n oopvoulys geselekteer word of deur die "Kalender"-

funksie te gebruik deur die knoppies langs die datum velde te selekteer.

In sommige gevalle kan die gebruiker selekteer dat die verslag net inligting van 'n geselekteerde

subeenheid of alle subeenhede moet bevat. Indien 'n subeenheid geselekteer word, is die verslag

dus net geldig of net van toepassing vir die geselekteerde eenheid. Die seleksiekriteria bepaal

dus die variant van die primêre verslag wat verkry sal word. Soos reeds genoem, word die

resultaat outomaties in een of meer tabelle vertoon. In sommige gevalle moet die gebruiker 'n

knoppie ("Bereken"-knoppie), wat die berekeningsproses aktiveer, selekteer om die resultaat te

vertoon. Die inligting wat in die tabelle op die-verskillende verslagvorms vertoon word, vorm

net die basis van die moontlike verslae en kan as 'n voorskou van die geselekteerde basisdata vir

die verslae beskou word.

By sommige verslagtipes en -funksies word verskillende indekse, waarop verskillende

groeperings of kombinasies van inligting voorkom, aangetref. Die indekse verteenwoordig die

verskillende groeperings of primêre verslagtipes wat vanaf die basisdata beskikbaar is. In

sommige gevalle kan die gebruiker die tipe verslag, gegrond op die groepering van inligting, uit

'n lys van moontlike verslae selekteer. Deur die data te groepeer en te sommeer volgens
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verskillende faktore, kan 'n verskeidenheid van moontlike verslae genereer word wat die

antwoorde kan bied op die vrae van die gebruiker. In Figuur 4.1 word die vyf vlakke van

groepering wat by die verslae gebruik word, grafies uitgebeeld. Die detail, asook die sommering,

word vir elke vlak aangedui. By die onderskeie verslae sal aangedui word hoeveel vlakke van

groepering vir die spesifieke verslag gebruik word, asook die beskrywing van die faktore vir die

groepering van die onderskeie vlakke. Die" 1 ... n" dui op die verskillende opsies vir die

spesifieke beskrywing. Die aantalopsies word in die meeste gevalle deur die gebruiker bepaal,

aangesien die gebruiker die opsies self invoer.

c:=
Totaal

< Detail-~-..
~ < < OJ

~- < (/)I» - ~ 1 Totaal7r ~ -
VI ~ Vol ~ Detail.. ..

NIl' tI! Il' Ef~ ~ Il' (JQ
tf> (1) tf>~ tf> i ~ -~ 1 tf>

~
~ i Totaal.... ....
::I S' ::s I:S

(JQ (JQ ....
(JQ ::I Totaal...... (JQ,_.

[ [TOmID::s I=l ::s

Totaalc:=
Totaal

Figuur 4.1: 'n Grafiese voorstelling van die groepering- en
sommeringvolgordes wat vir die onderskeie verslae
gebruik word.

Nadat die gebruiker die relevante kriteria en opsies geselekteer het, moet of kan die "Druk"-

knoppie selekteer word om die resultaat te groepeer en te sommeer en in verslagvorm te vertoon

en/ofuit te druk op 'n drukker.
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'n Voorbeeld van 'n verslag (die "Kampwaarde"-verslag) wat op die skerm vertoon word, word

in Figuur 4.2 vertoon. Hierdie verslag is volgens twee vlakke, naamlik Vlakl: Grondeienaarskap

en Vlak 2: Subeenheid (sien Figuur 4.1), gegroepeer en gesommeer. Die subtotale vir 'n

verskeidenheid eienskappe wat opgesom is vir die verskillende vorme van eienaarskap, asook

subeenhede, word sodoende bereken en vertoon. Die totale van hierdie eienskappe word ook

vertoon ongeag die aantal subeenhede wat geselekteer word. Die gebruiker kan die verslag wat

vertoon word uitdruk deur die knoppie waarop die drukker verskyn, te selekteer. Die gebruiker

kan verder die drukker, asook die bladsye selekteer wat gedruk moet word. Indien die verslag

nie na wense op die bladsy gespasieer is nie, kan die kantlyne (sien Afdeling 3.2.1) verstel word.

Die verslag kan ook vergroot en verklein word op die skerm deur die knoppie met die reghoeke

te selekteer. Die verslag kan ook ge-"export" word na 'n verskeidenheid ander formate deur die

knoppies met die tas en koevert te selekteer. Die moontlike formate sal vertoon word. Die

verslagskerm kan verlaat word deur die "Close"-knoppie te selekteer.

~ Kempciensknppc vir Roslcr Voorbeeld 1!II[i] EJ

Kam~waardes
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!>O ... UI' LrooI13 -- '.00 .'" 0.00 0.00 0.00
S,......... m~ ... 1

V..... __
7J11 ... I.• .... 1.10

HIt..Q. Smr b..... ,,- &Lil iiil1 ...... lïhfJ
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Figuur 4.2: 'n Voorbeeld van 'n verslag (Kampwaardes) wat op die skerm vertoon
word. Totale en subtotale vir eie, gehuurde en verhuurde grond vir elke
BE verskyn op hierdie verslag.
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Die inkomste- en kosteverslae sal net soos met die toevoer van die inligting, bespreek word by

die hulpbron, aktiwiteit of voorwerp waar die koste of inkomste ter sake is. Die finansiële

verslae wat nie so ingepas kan word nie, sal onder die fmansiële verslae afdeling bespreek word.

Die beginsels wat hier bespreek is, geld vir alle verslae en sal nie weer in besonderhede bespreek

word nie. Die kriteria sal weer bespreek word in gevalle waar die seleksie van die genoemde

kriteria 'n spesifieke gevolg sal hê.
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4.2 KAMPGEBASEERDE VERSLAE

Die kampgebaseerde verslae sluit alle verslae wat primêr van kamp-, land- en ander area-inligting

gebruik maak, in. Die verslae wat onder die kampgebaseerde verslae ressorteer

(Sleutelkode: >Verslae >Kampe) sluit die kampeienskappe, dierebewegings in en uit kampe,

huidige en geskiedkundige benutting, belading, kamp- en kampgroepbenutting, veldtoestand

asook direkte kampkostes in.

4.2.1 KAMPElENSKAPPE

Die gebruiker kan Inverskeidenheid van verslae (5 primêre verslae) genereer wat gebaseer is op

die kampeienskappe. Om hierdie verslae te genereer, moet die gebruiker die funksie

(Sleutelkode: >Verslae >Kampe >Eienskappe) aktiveer en die seleksiekriteria verskaf. Die

skerm waarop die seleksiekriteria verskaf moet word, word in Figuur 4.3 vertoon.

or;':. Lys van kampeienskappe EJ

Begininligting ISorteer volgens subeenheód I Sorteer volgens kampgroep I Sorteer volgens kampbeskrywing.l Kampwaardes I Kamp afgesluit I

Aantal subeenhede: 1
Kampgroepe:I r----:;'

Kampbesklywings: )

Aan~IKampe; r-I ~. ~~,

Aanvangswaalde : I
Huidige waarde: r-I -=:.....",=

Eie (ha~ I 2161.04

fiehuur (ha~ I
Potensiële GVE I
Relatiewe liVE: Ir- --==-=

Pol \IlK (ha/fiVE]: I
Relatiewe WK [ha/IiVE]: ;:'_~":'::'::::l

Per$er~a$ie Van potensiaal:

Druk 1
I I H~lpJ IlVerlajlt I
Figuur 4.3: InVoorbeeld van die skerm waarop die seleksiekriteria vir die

kampeienskap verslae verskyn, asook In opsomming van die
geselekteerde inligting.
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Die eienskappe word dus bepaal soos op die dag en datum wat die gebruiker geselekteer het.

Kampe wat op die geselekteerde datum nie bestaan het nie of reeds afgesluit was, word nie by

die verslae ingesluit nie. Die opsie waar die subeenheid geselekteer word, bepaal of daar 'n

sommering vir 'n plaas of subeenheid op dié verslag sal wees. So byvoorbeeld sal daar vir elke

subeenheid in die BE 'n subtotaal en of totaal wees. Indien die BE uit slegs een subeenheid

bestaan, sal die subtotale en groottotale ooreenstem.

Nadat die kriteria geselekteer is, sal die opsomming onderaan die eerste indeks outomaties

bereken word. Die aantal subeenhede, kampgroepe, kampbeskrywings, aantal kampe, die

aanvangswaarde, die totale oppervlakte wat gehuur, verhuur en in eie besit is, die potensiële

aantal GVE, die huidige (relatiewe) aVE, potensiële en huidige (relatiewe) weidingkapasiteit,

asook die persentasie van die huidige tot potensiële weidingkapasiteit, word vertoon. Hierdie

resultate kan tesame met die persentasie van die grondeienaarskap uitgedruk word.

Die primêre verslae wat verder geselekteer kan word, word bepaal volgens die sorteringskriteria

wat deur die verskillende indekse verteenwoordig word, naamlik subeenhede, kampgroepe,

kampbeskrywing, kampwaardes en kampafsluitings.

Indien die kampinligting volgens subeenhede gerangskik word, word totale vir die subeenheid

bereken. Die gebruiker kan sodoende die totale oppervlakte, die potensiële weidingkapasiteit,

die huidige weidingkapasiteit, die persentasie wat die huidige van die potensiële

weidingkapasiteit uitmaak en die aantal grootvee-eenhede wat aangehou kan word by die

potensiële en huidige weidingkapasiteit vir elke subeenheid bereken. Dié totale word ook vir

elke gedefinieerde kampgroep binne elke subeenheid bereken en vertoon. Indien die inligting

volgens kampgroep gerangskik word, word die totale soortgelyk aan dié vir die subeenhede

hierbo genoem, bereken met die verskil dat die totale van 'n subeenheid ondergeskik is aan die

kampgroepbeskrywings. Dit wil sê die totale vir 'n kampgroepbeskrywing word bereken ongeag

die subeenheid waaraan die kamp behoort. Dieselfde geld vir die kampinligting wat volgens die

kampbeskrywing gerangskik word. Indien die kampinligting volgens kampwaardes gerangskik

word, word die totale vir die oppervlakte, begin en huidige waarde, asook begin en huidige

waarde per hektaar vir elke eienaarsklas (eie, huur, verhuur) bereken. Die gebruiker kan dus die
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oppervlakte en waarde van eie, verhuurde en gehuurde grond bepaal. Die laaste indeks verskaf

inligting van kampe wat afgesluit was tot op die geselekteerde datum.

4.2.2 DIEREVERSKillWINGS

Die diereverskuiwingsverslag (Sleutelkode: >Verslae >Kampe >Dierebewegings of

Diereverskuiwings) genereer 'n verslag waarop die hoeveelheid diere, die "Van"- en "Tot"-

datums van beweiding vir elke tipe en klas dier vir elke kamp verskyn. Uit hierdie verslag kan

die opeenvolging van beweidingperiodes, asook rusperiodes en seisoen van beweiding gesien

word. Die gebruiker kan hierdie inligting gebruik om te voorkom dat dieselfde kamp jaar najaar

op dieselfde tyd bewei word.

Op die eerste skerm (Figuur 4.4) moet die gebruiker die seleksiekriteria vir die verslag selekteer.

Die verslagperiode kan op een van twee metodes bepaal word, naamlik deur van die

siklusinligting of eie datums gebruik te maak. Die lengte van die geselekteerde periode word

vertoon.

~!Diereverskuiwinqs in kampe 13

(0 Gebr. siklu.inligl 14) 01/01/2000·01/01/2003 :£I 1096 0 ..e(3 jaar4are)

G' Gebr. van datum

L 1

Hulp I. Verlaat I
Figuur 4.4: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die seleksiekriteria vir die

diereverskuiwingsverslag verskyn en geselekteer word.
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Op die tweede indeks (Figuur 4.5) verskyn die resultaat. Die resultaat kan vertoon en uitgedruk

word.

'1~ DIereverskuIwIngs in kampe f3

Aberdeen Angus Kalf
:=---+A';:;;;berdeenAn"u-s - speenkalr

Bonsmara Koei met kalf. volwasse
Ooi. dra~ti~. 6·tand

Aberdeen Angus Speenkalf
MyTipe MyKlas

Os. 18 maande-Buï-- ..--:==-----
Bul
Koei met kalf. volwasse
Koei met kalf. volwasse
Bul 11/0612000
Speenkalf
Koei met kalf. 3 jaar

23/11/2001
02/04/io::';:0C::-2-+---
22/10/2001

Figuur 4.5: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die resultate vir die
diereverskuiwingsverslag vertoon word.

4.2.3 HUIDIGE BENUTTING

Die huidige kampbenuttingsverslag (Sleutelkode: >Verslae> Kampe> Benutting - huidige of die

F9 sleutel) dui die benuttingsvlak van elke kamp aan wat huidiglik deur diere benut word.

Die gebruiker word twee metodes aangebied om die huidige benutting te bereken (Figuur 4.6).

Met die eerste metode word die datum van, die rekenaarklok as die huidige datum aanvaar.

Indien die rekenaarklok nie korrek is nie, moet die gebruiker die klok redigeer. Die

siklusinligting word gebruik om die periode te bepaal waarvolgens die weidae bereken moet

word.
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Huidige kampbenulling

Inligting om huidige kampgebfUik te bereken

Huidige datum is I' 20/11/2002

@ Gebr. tiklusinligl. 14) 01/01/2000·01/01/2003

Q Afgelop~ iaar :

U-sub: [Alle subeenhede

'n Voorbeeld van die skerm waarop die seleksiekriteria vir die
huidige kampbenuttingsverslag verskyn en geselekteer word.

Die tweede metode is waar die gebruiker nie die siklusinligting verskaf het nie. Met hierdie

metode word die huidige benutting vir die voorafgaande jaar, wat op die huidige dag eindig,

bereken.

Op die "Resultate"-indeks word twee tabelle vertoon (Figuur 4.7). Die boonste tabel bevat die

kamp- en beweidinginligting. In hierdie tabel word onder andere die persentasie van die

beskikbare weidae benut, asook die aantalonbenutte weidae oor vir elke kamp wat huidiglik

diere bevat, aangedui. Indien die gebruiker 'n kamp in die boonste tabel selekteer, word die

diere-inligting van die geselekteerde kamp in die onderste tabel vertoon. Die resultaat van die

kampinligting word ook by die "Take-verslagfunksie (Afdeling 4.10), gebruik.

By beide metodes kan die berekening van die huidige kampbenutting vir alle subeenhede of vir

geselekteerde eenhede bereken word.
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Huidige kampbenulling

Figuur 4.7: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die resultate vir die huidige
kampbenuttingsverslag vertoon word.

Die berekening van die beskikbare grootvee-eenheid weidae van 'n kamp (OVEWD beskik.) is

reeds in vergelyking 3.5 aangedui. Die grootvee-eenheid weidae wat deur diere gebruik

(OVEWD gebr.) is, word met die volgende vergelyking bereken:

GVEWDgeb = I (d X fGVE x Y)
dtk (4.1)

waar,
GVE WD geb = grootvee-eenheidweidae gebruik

dtk = diertipe en -klas

d = dae in kamp

Êove = grootvee-eenheidfaktor
y = aantal diere
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Die persentasie weidae wat gebruik is, word as volg bereken:

GVEWDgeb
%GVEWD = x 100

GVEWDbesk
(4.2)

waar,
% GVEWD = persentasie grootvee-eenheidweidae benut

GVEWD geb = grootvee-eenheidweidae gebruik

GVEWDbesk = grootvee-eenheidweidae beskikbaar

Die aantal dae wat nog vir beweiding in die kamp beskikbaar is, indien die huidige diere daar sou

bly, word as volg bereken:

(GVEWDbes - GVEWDgeb)

Dae = (4.3)

waar,
Dae = aantal kalenderdae oor vir beweiding teen huidige dierebesetting

GVEWD geb = grootvee-eenheidweidae gebruik

GVEWDbesk = grootvee-eenheidweidae beskikbaar

GVE ink = grootvee-eenhede huidiglik in kamp

'n Negatiewe waarde dui daarop dat die diere reeds die berekende aantal dae met daardie

hoeveelheid dae oorskry het en reeds verskuif moes gewees het. Dit moet egter altyd deur die

boer beoordeel word of die kamp korrek benut was teen die tyd dat die berekeninge daarop dui

dat die weidae verbruik is. Die berekening van die gebruikte en beskikbare weidae word deur

'n aantal insette bepaal wat geskatte waardes is. Die werklikheid in die kamp sal egter 'n beter

aanduiding van benutting gee. So byvoorbeeld kan die boer oor 'n aantal seisoene bepaal of die

aangeslane weidingkapasiteit korrek is al dan nie, en die aangeslane waardes, in oorleg met die

veldtoestandbepalings, daarvolgens aanpas.
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4.2.4 GESKIEDKUNDIGE KAMPBENUTTING

Die geskiedkundige kampbenuttingsverslag (Sleutelkode: >Verslae >Kampe

>Benuttingsgeskiedkundig) dui die benuttingsvlakke van elke kamp aan soos wat dit aangeteken

is vir die geselekteerde periode. Die gebruiker word twee metodes aangebied om die

benuttingsperiode te bepaal (Figuur 4.8). Die periode moet eenhede ofveelvoude vanjare wees.

>;~ Geskiedkundige kampbenulling m
Begininijgting IG,oepee, ja,e I G,oepee',kampe I

Inligting om kampgebluik te bereken -"....".~"""""~~"",....~~~~=="""

r.' kelir. siklusinlid~. 14) 01101/~0~0. 01101/2003 •..

r Gebr. van datum 101101/2000

Figuur 4.8: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die gebruiker die seleksiekriteria
verskaf vir die berekening van die geskiedkundige benutting van kampe.

Die resultaat van die berekening word op twee metodes gerangskik, naamlik volgens die kampe

en volgens die jaar van benutting. Dit word op die ooreenstemmende indekse gevind. Die

berekening van die onderskeie totale vind plaas wanneer die gebruiker die "Druk"-knoppie

selekteer. 'n Voorbeeld van so 'n verslag word in Figuur 4.9 vertoon.
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Figuur 4.9: 'n Voorbeeld van 'n geskiedkundige kampbenuttingsverslag.

Die vergelykings VIr die berekening van die GVE per jaar, OVEWD beskikbaar, GVEWD

gebruik, asook die persentasie weidae gebruik is reeds verskaf en bespreek. Die "GVE surplus

vir jaar" -waarde gee 'n aanduiding van die aantal GVE wat nog deur die kamp onderhou kon/kan

word. 'n Negatiewe waarde dui daarop dat te veel diere die kamp benut het. Die vergelyking vir

die berekening van die "OVE Surplus vir jaar"-waarde is as volg:

E _ (GVEWDbes- GVEWDgeb)x WKkamp

GV surp " GVEWB bes
(4.4)

waar,
GVEslI/'p = OVE wat nie gebruik is nie

GVEWDgeb = grootvee-eenheidweidae gebruik

GVEWDbesk = grootvee-eenheidweidae beskikbaar

WKkamp = weidingkapasiteit van kamp
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Die totaal en groottotaal van die "Surplus GVE"-waarde dui dus aan hoeveel GVE te veelofte

min aangehou is.

Die toegepaste weidingkapasiteit is die belading wat die gebruiker werklik toegepas het en word

aangedui as ha GVKI. Dié waarde word bepaal met behulp van die volgende vergelyking:

Akamp X G VWDbesk

WKtoeg= G WD. WK kamp X VE geb
(4.5)

waar,

WK
toeg

= toegepaste weidingkapasiteit (ha GVE -1)

Akamp = oppervlakte van kamp in ha

GVEWD geb = grootvee-eenheidweidae gebruik

G VEWDbesk = grootvee-eenheidweidae beskikbaar

WKkamp = weidingkapasiteit van kamp (ha GVE -I)

Die toegepaste weidingkapasiteitwaarde moet vergelyk word met die gestelde of aangeslane

weidingkapasiteit van die kamp. Laasgenoemde waarde is die beplande weidingkapasiteit wat

die gebruiker as doelwit vir die kamp gestel het. Die gebruiker kan dus hiermee bepaal of die

doelwit behaal is of nie.

Die verskil tussen die groepering volgens jare en volgens kampe wat op die onderskeie indekse

beskikbaar is, is dat die inligting, asook die totale vir die jaargroepe en enkele kampe

onderskeidelik bereken kan word. Indien die inligting volgens jare gegroepeer word, sal al die

kampe onder een jaar verskyn. Indien die inligting volgens kampe gegroepeer word, sal al die

jare onder die kamp verskyn.

lndien die gebruiker hierdie verslae tesame met veldtoestand interpreteer, kan moontlike

veranderinge in veldtoestand verklaar word deur onder- of oorbenutting van kampe, of die spaar

van kampe as spesiale behandeling.
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4.2.5 BELADING

Die beladingsverslag (Sleutelkode: >Verslae >Kampe >Belading) dui die belading aan wat die

boer toegepas het op die BE of subeenhede vir die geselekteerde periode. Die belading wat

toegepas was moet deur die gebruiker vergelyk word met die doelwit wat vir die BE gestel was.

Die gebruiker word twee metodes gebied om die periode vir die berekening van die belading te

selekteer. Die periode moet meervoude van jare wees. Die skerm waarop die gebruiker die

seleksiekriteria verskaf, sien dieselfde daarna uit as wat in Figuur 4.8 vertoon is.

Die resultate van die berekening word op drie indekse vertoon. Op die tweede indeks word die

daaglikse resultaat verskaf. Die belading word op In daaglikse basis bereken en gesommeer om

vir langer periodes geldig te wees. Die datum, totale area (ha), GVE beskikbaar, GVE gebruik,

belading volgens die beraamde veldtoestand, die relatiewe belading soos wat die boer dit

toegepas het, asook die persentasie van die beskikbare GVE gebruik op die BE, word vertoon.

Die totale area word bepaal deur die "Subeenheid"-opsie wat die gebruiker geselekteer het, asook

die kampe wat op die dag van berekening bestaan het. Die vergelyking om die area te bepaal is

as volg:

(4.6)

waar,
Adat = totale beweibare area beskikbaar op datum
Akamp = oppervlakte van kamp in ha
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Die "GVE beskikbaar" is die aantal GVE wat die geselekteerde area kan dra op die spesifieke dag

en word soos volg bereken:

GVE area = L ( A
kamp 1ws.; (4.7)

waar,
GVEarea = GVE wat area kan dra

Akamp = area van kamp (ha)

WKkamp = weidingkapasiteit van kamp (ha GVE-I)

Die "GVE gebruik" is die aantal GVE wat die geselekteerde area benut het op die spesifieke dag

en word soos volg bereken:

(4.8)

waar,
GVEben = GVE wat area benut het

fGVE = GVE faktor van diertipe en -klas

Yi = aantal diere van die diertipe en -klas

i = beweibare kam p

Die GVE wat elke dag aangehou kan word, word as volg bereken:

GVEbelpOI =
GVE area (4.9)

waar,

GVE be/pal = potensiële belading (ha GVE -I)

Adal = totale beweibare area op datum
GVEarea = aantal GVE wat area kan dra
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Die belading vir elke dag word as volg bereken:

GVE be/ben = cvs.; (4.1 0)

waar,

GVEbe/bell = benutte belading (GVE ha-I)

Adat = totale beweibare area op datum
GVEbell = aantal GVE wat gebruik is op datum

Die persentasie van die belading wat benut is, word as volg bereken:

ove.;
% G VE ben = X 100

GVEbelpol (4.11)

waar,
% G VE bell = persentasie van potensiële belading benut

GVEbell = benutte belading (GVE ba-I)

GVE be/pot = potensiële belading (GVE ha -I)

Op die derde indeks word die maandelikse beladingsresultate verskaf. Die maandelikse resultate

is die sommering van die daaglikse resultate. Hierdie metode van berekening (daagliks) gee 'n

beter aanduiding van die maandelikse benutting as wat met gemiddelde maandelikse waardes

bereken kan word. Daar moet egter nie vergeet word dat waardes vir die totale BE of die

geselekteerde subeenheid bereken word en nie vir individuele kampe nie. Beide die daaglikse

en maandelikse resultate kan uitgedruk word.

Op die vierde indeks word die resultate grafies voorgestel. Dit is dus moontlik om die daaglikse

en maandelikse resultaat grafies voor te stel. Voorsiening word ook gemaak vir kumulatiewe

resultate. 'n Kombinasie van waardes kan op die grafiek voorgestel word. Die gebruiker

selekteer die waardes wat voorgestel moet word, gevolg deur die "Teken grafiek"-knoppie.

Indien die resultaat oor te 'n lang periode strek, word die grafiek in veelvuldige grafieke verdeel.

Die skuifbalk aan die onderkant van die grafiek sal die verskillende dele aandui. Die grafiek wat

opgestel is, kan gedruk word. In Figuur 4.10 word 'n voorbeeld van 'n grafiese voorstelling
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Figuur 4.10: 'n Voorbeeld van 'n grafiek om kampbeladinginligting voor te stel.

4.2.6 KAMP- EN KAMPGROEPSIKLUSSE

Die kamp- en kampgroepsiklusgebruiksverslag (Sleutelkode: >Verslae >Kampe >Kamp-

/kampgroepsiklusse) dui die beplande en werklike gebruik van kampe en kampgroepe aan soos

wat die gebruiker beweiding toegepas het op die geselekteerde BE of subeenhede vir die

geselekteerde periode. Die gebruiker kan dus die beplande siklusse (beweidingstelsel) vergelyk

met dit wat toegepas is.

Die verslagskerm wat verskyn nadat die funksie geaktiveer is, word in Figuur 4. 11 vertoon. Die

datum van die rekenaarklok dien as aanvangsdatum om te bepaal watter siklus vertoon moet

word. Die gebruiker kan die "Van"- en "Tot"-datums redigeer na behoefte. Dit is ook moontlik

dat die gebruiker 'n periode selekteer wat gedeeltes van ander siklusse insluit. Die opgestelde

siklusse het egter geen invloed op die resultate nie. Die inligting kan beperk word tot 'n

geselekteerde subeenheid of die totale BE. Verder kan die gebruiker kies of die beplande en
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gebruikte inligting saam of apart vertoon moet word vir onderskeidelik die kampe of die

kampgroepe. Soos wat die seleksiekriteria verander, word die inligting in die tabel aangepas.

lndien sene met rooi ingekleur is, dui dit daarop dat die kamp nie vir die datum beskikbaar was

ofbestaan het nie. Blou dui die beplande gebruik aan soos wat dit opgestel is met die kamp- en

kampgroepsiklusinligting. Die groen dui die werklike gebruik aan.

Die resultaat kan op papier uitgedruk word. Die stelsel sal aandui in hoeveel verslae die verslag

verdeel word. Die verdeling word bepaal deur die aantal kampe ofkampgroepe wat betrokke is.

Die lengte van 'n verslag word deur die lengte van die geselekteerde periode bepaal. Die verslae

word so uitgedruk dat dit horisontaal aan mekaar geheg kan word. Die aantal bladsye

(datumreeks) vorm die horisontale as en die kampe of kampgroepe die vertikale as.

>,' S,klus • Beplan / qebruik EI
B.,pe,k dalums lot·

~--------=---~Hoobiklu& 14)01/0112000 . 01101/2003

Van datu..: 101/01/200) :::J .d
Tot daI_: 10110112003 :::J .d

B..... b: I&I•• M :::J
SikJusinligling vil :

lo Kampe

o Nie beskik.

o Beplan

DVeobl.i<

[
V.toon:

::.:J lo Beplan en gebruik

r: Kafl1l!ll0ep8

Hulp D.,*- L Veri .. ", I
Figuur 4.11: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die seleksiekriteria verskyn vir die

opstel van 'n verslag waar die werklike en beplande gebruik van kampe en
kampgroepe aangedui word. ln die tabel word die resultaat van die
seleksie vertoon.
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4.2.7 VELDTOEST AND

Verslae aangaande veldtoestand is op verskeie skerms in die stelsel beskikbaar. Die eerste skerm

is waar die veldtoestand-opnamewaardes vasgelê word. Vanaf hierdie skerm

(Sleutelkode: >Redigeer> Veldtoestand> Veldtoestandopname ) kan 'n grafiek (Figuur 4.12)

vertoon word van die geselekteerde veldtoestandpunt deur die "Grafiek-knoppie te selekteer.

Dié grafiek kan nie uitgedruk word nie. Om 'n verslag te kan uitdruk, moet die tweede opsie

("Druk"-knoppie) op dieselfde veltoestand-opnameskerm geselekteer word. Hierdie opsie is 'n

kortpad na die veldtoestand-verslagfunksie wat hieronder bespreek word. Indien hierdie opsie

geselekteer word, is die manipulasie van die verslag beperk tot die geselekteerde

veldtoestandpuntnaam.

Aanslag vir Veldtoestandpunt : VTPuntDl.
1 i r lil Il!, i '

oj~ Veldtoestand aanslag vi, punt: VTPuntOl BOO EI

20

jiill 'I'H'11 lil\ ~ r-- -
'W • ,I' IH,t ;m ~ I

';,i, 1 ~- ?
.,

.a:..-
,,",,,

"
',",~ _:.....; ~ 'Ii Yl' ,j' ,'; !Ii Ji 'iN
- -

"', :i: IV l' li, i!i" m ,ilt " "m" Hi lil
Q e <:> ;;: ., ê< '"

..-, '"" ~ ee ..., 0 ~ "0- e- o-. ... '" C>. ~ e- '" 8 ~~ ~ ~ ~ ~ .... ~ ~ ~ '" ~ ~
:::. - - ~ - ~ - ~ !:l

o, lii , 0

Figuur 4.12: 'n Voorbeeld van 'n grafiek van die veldtoestand vir die geselekteerde
veldtoestandpuntnaam. Die veldtoestand persentasie word op die y-as
getoon en die datum van die opname op die x-as.

Die derde plek waar 'n veldtoestandverslag gegenereer kan word, is onder die kampverslag menu

(Sleutelkode: >Verslae >Kampe >Veldtoestand). Die skerm wat verskyn, word in Figuur 4.13

getoon. Die gebruiker kan 'n enkele puntnaam selekteer of die "Alle punte"-opsie. Die

geselekteerde data word in die tabel vertoon.
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c Veldtoestandaanslag f3

Figuur 4.13: 'n Voorbeeld van die skerm waar die seleksiekriteria vir die
veldtoestandverslag opgestel word.

'n Voorbeeld van 'n veldtoestandverslag word in Figuur 4.14 vertoon. Die veldtoestand-

opnamedata, asook 'n grafiek vir elke puntnaam, word vertoon. Indien daar meer as een opname

vir 'n bepaalde puntnaam in een jaar gedoen is, word die rekenkundige gemiddelde vir die jaar

bereken. Die eerste jaar (1990) van die data in Figuur 4.14 bestaan byvoorbeeld uit drie waardes.

Die gemiddelde waardes word in die grafiek gebruik. Die grafiek het die jare op die x-as en die

veldtoestandpersentasie op die y-as.

Die gebruiker kan hierdie inligting gebruik om veldmonitering toe te pas. Indien die

veldtoestand verswak, moet die veldbestuur dienooreenkomstig aangepas word. Net so kan die

verandering in veldtoestand gemoniteer word in kampe waar spesiale veldbestuursmaatreëls, soos

volle groeiseisoen rus, toegepas word.
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Figuur 4.14: 'n Voorbeeld van die verslagskerm vir 'n geselekteerde
veldtoestandpuntnaam waarop 'n grafiek en die data vertoon word.

4.2.8 KAMPKOSTES

Die kampkosteverslag bevat al die kostes wat direk aan kampe geallokeer is. Die skerm wat

verskyn nadat die kampkosteverslagfunksie (Sleutelkode :>Verslae >Kampe> Koste) geakti veer

is, word in Figuur 4.15 vertoon. Die gebruiker kan die daturngrense vir die kostes, asook die

subeenheid selekteer wat as kriteria van seleksie moet dien. Die resultaat van die seleksie word

in die tabel vertoon. Die sommering van die resultaat verskyn op die verslag wat vertoon en /

of gedruk kan word. Die totale koste vir kampe en subeenhede, asook die groottotaal vir die

verslag, word op laasgenoemde vertoon. Die gebruiker kan byvoorbeeld hieruit bepaal of sekere

kampe herhaalde uitgawes verg.
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Die plantprodukverslae kan verdeel word in die direkte insette aangaande plantprodukte, naamlik

die plantprodukkwaliteit-, kwantiteit-, inkomste- en koste-verslae, asook 'n verwerkte finansiële

verslag.

4.3.1 PLANTPRODUKKWALITEIT, -KWANTITEIT, -INKOMSTE EN

KOSTEVERSLAE

Alle verslae wat handeloor plantprodukte word onder hierdie Afdeling bespreek. Dit sluit die

produkkwaliteit, -inkomste en -uitgawes in. Die skerm wat verskyn nadat die funksie geaktiveer

is (Sleutelkode: >Verslae >Plantprodukte >Kwaliteitlinkomste/koste), word in Figuur 4.16

vertoon. Die gebruiker moet die periode, subeenheid en produk as seleksiekriteria selekteer.

"Alle produkte", asook "Alle subeenhede" kan geselekteer word sodat alle produkte vir alle

'll~ Verslag van kampkostes t3
I [oeperk datums tol:

Siklus: 14) 01/01/2000.01/01/2003

Subeenh.: IpoL)i.M"i
9 Van datum: 101/0112000 ::.:I J Tot datum: 101/01/2003

·11.00 14.00

Kampn' Naam Subeenh. Datum Uedrag oTW'
22/02/2001De Put
23/02/2001 ·777.00 14.00De Put Draad
02105/2002 ·55.00 14.00De Put Sement

,I Hulp jl I,~e~la~t J

Figuur 4.15: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die kampkostekriteria vir die opstel
van die kampkosteverslag gemaak word. In die tabel word die resultaat
van die seleksie getoon.

4.3 PLANTPRODUKVERSLAE
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subeenhede in een verslag verskyn. Die resultaat word in twee verdeel, naamlik die kwaliteit-

en inkomsteresultate op die eerste indeks en die kosteresultate op die tweede indeks.

o)~ Plantpmdukverslae EJ
Beperk inligting tot:="""...~~."...,,~~~~~.......,~ ........~~-

Werk met produk:
IAlie p~odukle El

Sik.lus: 14) 0110112000.0110112003

0.91

;'t

I Verlaat i
Figuur 4.16: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die seleksiekriteria vir die opstel van

die plantprodukverslae gemaak word. In die tabelle word die resultaat,
asook 'n opsomming van die seleksie, onderskeidelik getoon.

Op die eerste indeks ("Kwaliteit-/inkomste-inligting") word twee tabelle aangetref. Die eerste

bevat die produkkwaliteit, -kwantiteit en -inkomste-inligting. Die tweede tabel bevat 'n

opsomming ten opsigte van die totale hoeveelheid produk, die gemiddelde prys en totale

inkomste van die inligting in die eerste tabel. Dit is dus belangrik dat dieselfde eenhede vir die

verskillende produkte gebruik word.

Twaalf verskillende plantprodukverslae kan uitgedruk word. Die inligting op die verslae bestaan

uit die datum waarop die produk geoes is, die produkbeskrywing, kampnommer, kampnaam, die

subeenheid waaraan die kamp toegedeel is, 'n kwaliteitbeskrywing vir die produk, die kwantiteit,

die produksie per hektaar, asook die inkomstebedrag. Die groepering- en sommeringsvolgordes

vir hierdie verslae word in Tabel 4.2 gegee.
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Beskrywing van groeperingsvlakke

Verslag Vlak 1 Vlak2 Vlak3 Vlak4 VlakS

I Produk Maand - - -
2 Maand Produk - - -
3 Produk Kamp/land - - -
4 Produk Maand Subeenheid - -
5 Maand Produk Subeenheid - -
6 Produk Kamp/land Subeenheid - -

Die aantal en vlak beskrywings vir die groepering en sommering van die
onderskeie plantprodukverslae. Die implementering van die vlakke word
grafies in Figuur 4.1 voorgesteL Die "-"-teken dui daarop dat die
groeperingsvlak nie gebruik is nie.

TabeI4.2:

Die tipe verslag word uit die oopvoulys geselekteer en is as volg:

1. Die "Sorteer op grond van datum - Detail"-verslag.

Die inligting word volgens die datumvolgorde gerangskik en word maandeliks

gesommeer (TabeI4.2, Verslag 1). Daar verskyn dus totale vir elke produk binne

elke maand, asook totale vir alle produkte vir elke maand. By hierdie tipe verslag

word alle data-inskrywings getoon. Die gebruiker kan dus byvoorbeeld die

maandelikse produksie van alle of spesifieke produkte bepaaL

2. Die "Sorteer op grond van datum - Opsomming"-verslag.

Die inligting word op dieselfde wyse gerangskik as in punt 1, maar net die

sommerings, dit wil sê die totale vir elke produk vir elke maand, asook die maand

word getoon en nie al die data-inskrywings (detail) nie.

3. Die "Sorteer op grond van produk - Detail"-verslag.

Op hierdie verslagtipe word die inligting volgens die maand en

produkbeskrywing gerangskik en gesommeer (Tabel 4.2, Verslag 2). Daar

verskyn dus totale vir elke maand vir elke produk, asook totale vir alle maande

vir elke produk. Alle data-inskrywings word getoon. Die gebruiker kan dus die

totale hoeveelheid en waarde van 'n spesifieke produk maandeliks bepaal.
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4. Die "Sorteer op grond van produk - Opsomming"-verslag.

Die inligting word op dieselfde wyse gerangskik as onder punt 3 bespreek, maar

net die sommerings word getoon en nie al die data-inskrywings nie.

5. Die "Sorteer op grond van kamp - Detail"-verslag.

Die inligting word volgens die produkbeskrywing en kamp of land waar die

produk geproduseer is, gerangskik en gesommeer (TabeI4.2, Verslag 3). Daar

verskyn totale vir elke produk vir elke land of kamp, asook totale vir aile

produkte vir elke kamp/land. Alle data-inskrywings word getoon. Die gebruiker

kan dus die hoeveelheid, waarde en produksie per hektaar vir elke gewas op elke

kamp/land bepaal. Die geskiktheid van In land vir In spesifieke gewas kan

sodoende ook bepaal word deur byvoorbeeld na die produksie per hektaar te

verwys.

6. Die "Sorteer op grond van kamp - Opsomming"-verslag.

Die inligting word op dieselfde wyse gerangskik as onder punt 5 bespreek, maar

net die sommerings word getoon en nie al die data-inskrywings nie.

7. Die "Sorteer op grond van subeenheid en datum - Detail"-verslag.

Die inligting word volgens die produk, datum en subeenheid gerangskik en

gesommeer (TabeI4.2, Verslag 4). Daar verskyn totale vir elke produk binne en

vir elke maand, asook totale van alle produkte vir elke subeenheid en ook totale

vir elke subeenheid. Alle data-inskrywings word getoon. Die gebruiker kan die

maandelikse produksie en inkomste vir elke plantproduk vir elke subeenheid

bepaal.

8. Die "Sorteer op grond van subeenheid en datum - Opsornming"-verslag.

Die inligting word op dieselfde wyse gerangskik as onder punt 7 bespreek, maar

net die sommerings (totale) word getoon en nie al die data-inskrywings nie.
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9. Die "Sorteer op grond van subeenheid en produk - Detail"-verslag.

Die inligting word volgens die maand, produkbeskrywing en subeenheid

gerangskik en gesommeer (Tabel 4.2, Verslag 5). Daar verskyn totale vir elke

maand vir elke produk binne elke subeenheid, asook totale van alle produkte vir

elke maand, produk en subeenheid. Alle data-inskrywings word getoon. Die

gebruiker kan dus die totale produksie vir elke gewas vir elke maand vir elke

subeenheid bepaal.

10. Die "Sorteer op grond van subeenheid en produk - Opsomming"-verslag.

Die inligting word op dieselfde wyse gerangskik as onder punt 9 bespreek, maar

net die sommerings word getoon en nie al die data-inskrywings nie.

11. Die "Sorteer op grond van subeenheid en kamp - Detail "-verslag.

Die plantprodukinligting word volgens die produkbeskrywoing, kamp/land en

subeenheid gerangskik en gesommeer (TabeI4.2, Verslag 6). Daar verskyn totale

vir elke produk vir elke kamp/land binne elke subeenheid, asook totale vir alle

produkte vir elke produk, kamp/land en subeenheid. Alle data-inskrywings word

getoon. Uit hierdie tipe verslag kan die gebruiker byvoorbeeld die gemiddelde

produksie per hektaar vir elke gewas vir elke land asook subeenheid bepaal. Die

gebruiker kan dus bepaal watter gewas die beste produksie of inkomste per land

realiseer.

12. Die "Sorteer op grond van subeenheid en kamp - Opsornming"-verslag.

Die inligting word op dieselfde wyse gerangskik as onder punt 11 bespreek, maar

net die sommerings word getoon en nie al die data-inskrywings nie.
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Die direk geallokeerde koste Vir kampe word op die tweede indeks van die

plantprodukverslagskerm vertoon (Figuur 4.17). Onder die kostetabel is die oopvoulys vir die

verskillende moontlike tipes verslae. Die tipes verslae (12 in totaal) word op dieselfde metode

gerangskik en gesorteer as wat hierbo in punte 1 tot 12 bespreek is, maar slegs ten opsigte van

die direkte kostes vir die kampe.

Oj~ Plantprodukverslae Ei

Figuur 4.17: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die seleksiekriteria vir die opstel van
die plantprodukverslae gemaak word. Indie tabel word die direk
geallokeerde kostes vir die kampe getoon.
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4.3.2 BRUTO MARGE VIR PLANTPRODUKTE

Die invoer van die seleksiekriteria vir die generasie van 'n bruto margeverslag (Sleutelkode:

>Verslae> Plantprodukte >Bruto Marge) vir plantprodukte, word in Figuur 4.18 vertoon. Bo en

behalwe die verslagperiode en subeenheid, moet die gebruiker die produkte of 'n kombinasie van

produkte wat vir die berekening in ag geneem moet word, selekteer. Die gebruiker het ook 'n

opsie om gespesifiseerde kostes (arbeid) by die bruto margeverslag in te sluit. Nadat die kriteria

ingevoer is, kan die verslag gegenereer word.

>;~ Bruto marge yir plantprodukte E3

Lusern

Genereer yerslag

P Sh,lit gespesifjseerde kostes in

Hulp

Figuur 4.18: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die seleksiekriteria vir die
opstel van die plantproduk bruto margeverslag gemaak word.

Alle inkomstes tesame met die kwaliteitbeskrywing en hoeveelhede, asook die veranderlike

geallokeerde uitgawes aan die produkte, word op hierdie verslag getoon. 'n Voorbeeld van die

verslag word in Figuur 4.19 vertoon. Die bruto marge word langs die produkbeskrywing

aangetoon. Die persentasie van die bruto marge gemeet aan die totale bruto marge van alle

produkte wat in die verslag ingesluit is, word langs die produk se bruto marge getoon. Die

gebruiker kry dus 'n aanduiding van die bydrae van elke produk tot die totale bruto marge van

plantprodukte. Moontlike ondoeltreffende vertakkings kan sodoende geïdentifiseer word.



lndien die gebruiker onderskeid tussen kwaliteitsgrade vir die onderskeie produkte gemaak het,

word die persentasie bydrae van die onderskeie kwaliteitsbeskrywings tot die bruto marge van

elke individuele produk ook bereken. Die gebruiker kan dus die bydrae van elke kwaliteitsklas

tot die produk se bruto marge bepaal. Dit kan moontlik vir die boer aandui dat meer aandag aan

die bestuursaspekte wat kwaliteit van die produk beïnvloed, verleen moet word.

~ Bruto marge vir plantprodukte opVoorbeeld I!!IIi1I3

Plantproduk Bruto Marge (Bo Gespesifiseerde Koste)
Gedrukop 20/1112002 Periode: 01ltJlf2000 tot 01J1l1f2003
Bes!uywing: VoolbeeJd
Lêer: C lMyFiles\VB\FsrrnllJlc\FannUnitFilesIVOORBEELD.fn:

Hawer (Alle subeenhede)
Massa Bedrag %

4168.00 7.14

1008.00 11.76
2520.00 29.41
5040.00 58.82
8568.00
8568.00

-700.00 36.84
-350.00 18.42
-150.00 7.89
-700.00 36.84

-1900.00
-1900.00

6668.00

-2500.00 100.00
-2500.00
-2500.00

-2500.00

Bruto inkomste
Kwalitei1beskr}~ving

Graadl
GtMd2
Graad3

3024.00
1176.00
2352.00

Totaal 6552.00
Bruto inkomste

Veranderlike koste - Geallolreerd
KostebesJaywing

Kontrakwerk
Kunsmis
Saad
Vervoer: Kontrak

Totaal
Veranderlike koste - Geallokeerd

Bruto marge

Gespesifiseerde koste.
Gespesifiseerde axbeid - Plan1produkte

Onkruid
Totaal

Gespesifiseerde ko.te.

Gespesifiseerde lroste.

Totaal- Marge Bo Gespesifiseerde Koste•

.!.l tI
[i[j 1013 IIl[E]lclInI ,11[el]1.§t1~I(aQI!IC'olel 180118 Total:18 100%

Figuur 4.19: 'n Voorbeeld van 'n bruto margeverslag vir plantprodukte waar
gespesifiseerde kostes (arbeid) ingesluit is.
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4.4 KLIMAATVERSLAE
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Reënval is die belangrikste klimatologiese faktor in Suid-Afrika. Soos reeds aangetoon word die

reënval op 'n daaglikse basis vasgelê. Dié data kan dan gebruik word om 'n verskeidenheid van

berekeninge te doen. Die gebruiker kan verder grepe uit die data selekteer waarop die

berekeninge gegrond word. InFiguur 4.20 word die skerm en indeks vertoon waar die gebruiker

die kriteria vir die reënvalverslae (Sleutelkode: >Verslae>Klimaat>Reënval) invoer of selekteer.

- Aeënvalanalise 13

Begin 1 Maand analise I Jaarlikse anafise I Grafieke I. .
Selekteer reënvaldata op grond van

Bereken vir reënmeter:

Daaolikse reënval
Datum Iii mm ~
07/02/1995 10.40

b ~~/02/1995 0.70
@;'12/02/1995 1.40 .

17/02/1995 3,00

I--
18/02/1995 9.50
'19lo2ïf9§-5 -_ ..--·----T30 ' ,

01/03/1995 9.00
06/03/1995 25.50 ' . .J'~
07/03/1995 0.90
13/03/1995 2.00

ii'I~ 22/03/1995 2.50
23/03/1995 0.70

; 25/03/1995 23.50 J::' .Il

1- 26/03/1995 0.70
28/03/1995 10.50 Ii);. .lil
29/03/1995 34.50
09/04/1995 9.50 i.

12/04/1995 6,50 '~: i
19/04/1995 1.40
30/04/1995 6.50 It,~.I"· 10/01/2001 20.00
11/01/2001 10.00 b~12/01/2001 5.00-..

IAile sikl.usse
,~ ,

V~n datu)m 107/12/1905.

T ot datum ,; 122/10/2001

Figuur 4.20: 'n Voorbeeld van die indeks waar die kriteria vir die seleksie van
reënvalinligting verskaf word. Die daaglikse aangetekende reënval word
ook op hierdie indeks vertoon.

Die gebruiker moet eerstens die reënmeter selekteer. Dit bepaal die datastel waarmee gewerk

word. Die gebruiker word ook die opsie gebied om "Alle reënmeters" vir die berekening te

gebruik. In laasgenoemde geval word die gemiddelde daaglikse reënval bereken vir alle

geregistreerde reënmeters op die BE. Laasgenoemde gee dus 'n aanduiding van die gemiddelde
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reënval op die BE.

Die gebruiker kan ook selekteer wanneer die groeiseisoen vir die veld begin deur die maand

wanneer die seisoen begin te selekteer. In die sentrale grasvelddele van Suid-Afrika word Julie

as die begin van die groeiseisoen geneem. Hierdie inset salook bepaal hoe die resultate van die

berekeninge vertoon word. Indien Julie geselekteer word, sal die maande op die tabelle by Julie

begin en by Junie eindig. Indien die gebruiker die resultaat van Januarie tot Desember wil

voorstel, moet Januarie as die aanvang van die groeiseisoen geselekteer word.

Verder kan die groeiseisoen in twee verdeel word deur die lengte (in maande) van die eerste

gedeelte te verskaf. Die eerste gedeelte van die groeiseisoen is dus die aantal maande wat

aangedui is vanaf die beginmaand vir die groeiseisoen. So byvoorbeeld, as die groeiseisoen

gedurende Julie 'n aanvang neem en die eerste gedeelte van die seisoen ses maande duur, is die

periode vir die vroeë seisoen vanaf Julie tot Desember. Die laat seisoen is dus van Januarie tot

Junie.

Die geselekteerde reënvalperiode kan vergelyk word met dié van 'n geselekteerde seisoen. Die

jaartal van die geselekteerde seisoen word in "Vergelyk met groeiseisoen "-oopvoul ys geselekteer.

Soos wat die kriteria geselekteer word, word die resultate bereken. Die aantal inskrywings, asook

die geselekteerde daaglikse inskrywings, word op die eerste indeks vertoon (Figuur 4.20). Die

daaglikse inskrywings tesame met die maandelikse totale reënval vir elke reënmeter kan as 'n

verslag uitgedruk word. Op hierdie verslag word die gemiddelde reënval per jaar vir die

geselekteerde periode ook aangedui.

Op die tweede indeks van hierdie funksie (Figuur 4.21) word die maandelikse resultate vertoon.

In die boonste tabel word al die totale vir elke maand teenoor die jaartal aangetoon. Onder

hierdie tabel word die gemiddelde reënval vir elke maand vir die geselekteerde periode vertoon.

Die laaste tabel bevat die totale maandelikse reënval vir dié geselekteerde seisoen. Die gebruiker

kan dus die gemiddelde maandelikse reënval vergelyk met die van die geselekteerde seisoen. Die

resultaat op hierdie indeks kan ook uitgedruk word. Op die verslag verskyn die minimum,
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maksimum, gemiddelde en standaardafwyking van die reënval vir elke individuele maand. Die

gebruiker kan dus die maksimum, minimum en gemiddelde vir elke maand vir die geselekteerde

periode bepaal. Die gemiddelde maandelikse reënval plus en minus die standaardafwyking dui

vir die gebruiker die grense aan van die verwagte maandelikse reënval. Dit moet in gedagte

gehou word dat hoe langer die geselekteerde periode is, hoe meer betroubaar sal hierdie waardes

wees.

- Heenvetanalise EI

Maandelikse reënval 'I,

Jaar' , J ' ,~, A \i'5 Ol;';' 'N '" '0 Jl' F' M A . M' J m" .!.
1986 25.90 13.30 82.00 118.30 43.30 19.80 36.40 156.70 79.50 11.00
1987 15.30 57.20 145.80 36.00 93.30 28.20 18.50 117.70 63.90 66.40 2.40 :;:
1988 2.00 44.50 135.30 41.20 99.50 40.70 337.80 178.00 111.70 12~ ::B! 1989 2.50 10.50 2.70 24.70 110.40 40.80 86.90 176.30 72.10 43.50 29.
1990 6.50 16.50 2.50' 4.00 50.60 84.60 72.40 92.90 92.10 5.00 25.00
1991 7.00 64.50 213.30 32.60 59.40 212.40 80.10 132.40 1.80 0.40 18.50
1992 22.30 30.10 16100 28.10 18.80 8.30 23.60 22.90 :<:

s

1~1~1993 27.00 3.00 171.30 35,00 ~9° 33.50 77.10 63.30 27.50 11.30 2.60
1994 t.en 0.20 2.00 35.20 78.90 140.70 155.20 45.90 10.60
1995 -+- '-- 8120 28.00 109.80 23.90 -i 2001 35.00

._-
~I ._

;;

~. Gemiddelde maandelikse reënvaloor 80 iaar
~l~AJill A s d N 'D" J"

F II !vi M j:
,

s

,
7.67 10.79 17.34 43.90 61.10 59.97 76.41 73.78 77.47 46.98 17.28 8.34

.,"",:" ,," .",. Z' ~:"~ y Jil; AC ~ a,

If
"" lf!'

1988 Groeiseisoen tot. maandelikse reënval
J A 5 0 N D J F M A M J

Il' 2.00 0.00 44.50 1'35.30 41.20 99,5Ó 86.9.0 178.30 72.10 'p.50 29.50 8.50'11

.n

Druk

Figuur 4.21: 'n Voorbeeld van die "Maand analise't-indeks. Op hierdie indeks word
die maandelikse totale en gemiddeldes vir die geselekteerde periode,
asook die geselekteerde seisoen, vertoon.

Op die "Jaarlikse analise"-indeks (Figuur 4.22) word twee tabelle vertoon. Die linkerkantste

tabel vertoon die totale reënval (Januarie tot Desember) teenoor elke kalenderjaar. Die

gemiddelde jaarlikse reënval vir die geselekteerde periode word ook aangetoon.

Die tabel aan die regterkant bevat die vroeë en laat seisoen reënvalwaardes, asook die totaal vir
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die seisoen. So byvoorbeeld word die 1999 - 2000 seisoen as 1999 aangetoon. Die gemiddelde

groeiseisoen-reënval word ook aangetoon. Die groeiseisoen-reënval verskil van die jaarlikse

reënval as gevolg van die verspreiding van die reën.

- Reënyalanalise Ei

Begin I Maand analise []~~!.ij~;;~~,~.l~..~JIGrafieke 1

Jaarlikse reénval Groeiseiwen ..Jaarlikse reenvel
Vroeë seisoen Laat seisoen

(mm) (mm)

Ii.
Totaal (mm) if

Figuur 4.22: 'n Voorbeeld van die "Jaarlikse analise"-indeks. Op hierdie indeks word
die jaarlikse totale vir die geselekteerde periode, asook die vroeë en laat
seisoen totale vir dieselfde periode vertoon.

Jaar mm ~
1977 531,90
1978 462,10 t;<
1979 488,10 ,~'~
1980 447.70 :,\,
1981 915,lOI!l'
1982 570

+- ..}_§,?~.. ~~49..
'- ~~_84 364,9

1985 556,20== T986--~--T-=~86·~9
1987 644.70
1988 1021.30
1989 608.40
1990 452,10
1991 822.40
1992 315.10
1993 489.60
1994 469.70
1995 242.90
2001 35.00 -;

Op die gedrukte verslag vir beide die jaarlikse en groeiseisoen reënval, verskyn die aantal

geselekteerde jare, die minimum, die maksimum, die gemiddelde reënvaloor die volle

geselekteerde periode, die gemiddelde reënval vir die jare waarvan data bestaan, asook die

standaardafwyking van die totale jaarlikse of groeiseisoen reënval. Die gemiddelde jaarlikse of

groeiseisoen reënval plus en minus die standaardafwyking dui vir die gebruiker die grense aan

van die verwagte reënval gegrond op die geselekteerde data. Daar moet in gedagte gehou word

dat hierdie waardes op die geselekteerde periode gegrond is en nie noodwendig as langtermyn

data beskou kan word nie.

Jaar

~ 1922 159.00 396.40 555.40
H-l~~ f-._ .. ..__]],9cê..0 360.00 490.60,

1924 379,30 436.80 816,10
H- l~..? .._f-- .._)H:.~q __ "'.. E§:~Q...__ ._5.g§Q

·~-!·~!·-,,--·_·~,,_·,,_..-ti!':~--~~~ ---·mt~~i
1929 310.00 268.50 578.50 ~'.
1930 87.10 366.90 454.00 Jo '

. 1931 229.60 228.30 457.90
1932 184.90 130.00 314.90

f- .1933 229.60 434.60 664.20
1934 248.60 331.60 580.20
1935 241.60 300.60 542.20
1936 239.50 305.40 544.90
1937 110.60 233.90 344.50
1938 214.90 233.20 448.10
1939 264.40 318.30 582.70
Iqán 111 7f 1?á Rn 1':1r:;r:;r ~

Gemjeerlkse reënval[mm) I 498.06

Druk ~
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Op die vierde indeks word die resultate in 'n verskeidenheid van grafieke (13) voorgestel

(Figure 4.23 tot 4.35). Die gebruiker selekteer die verlangde grafiek uit die oopvoulys. Die

grafiekuitleg kan geredigeer word deur die voorwerp te selekteer, te vergroot, te verklein, te

verskuif, ens. Die grafiek kan dan ook op die aanvangsdrukker ("default printer") uitgedruk

word.

Die eerste grafiekvoorstelling is waar die maandelikse totale en gemiddelde reënval grafies

uitgebeeld word (Figuur 4.23). Alle ooreenstemmende maande se totale (die balke) word

aangedui, asook die gemiddelde maandelikse reënval (die lyn). Indien die kleurblokkie van 'n

jaartal in die legende geselekteer word, word dié jaartal se inligting in die grafiek geselekteer.

Indien 'n balk in die grafiek geselekteer word, word die jaartal in die legende aangedui. Die

gemiddelde reënvalwaardes word op die tweede y-as vertoon, terwyl die totale maandelikse

waardes op die eerste y-as vertoon word.

Die tweede grafiekvoorstelling is waar net die gemiddelde maandelikse reënval VIr die

geselekteerde periode vertoon word (Figuur 4.24).

_I ....._I __ IG"..... I
¥..",..~ ""1......=_""'...O::-~=_::;:----~3 ~

-,....."...._ .,,.,. .Im .19311 .Im .!.ft! .19
.lm .lm .19:11 .WI 1914 .um 19.~ _ ._ .~ .~ ._ .w

Figuur 4.23: 'n Voorbeeld van 'n grafiek
van gemiddelde en totale
maandelikse reënval vir die
geselekteerde periode.

v__ • .-..: hMMég
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~., ./ Ol

t: 1\
XI

/ \

I: lO
1\ .,

lO "" ...... I.
J ,. SO" 1) J ., lf ... lf I--

EJ c=J
Figuur 4.24: 'n Voorbeeld van 'n grafiek

van gemiddelde maandelikse
reënval vir die geselekteerde
periode.

Die derde grafiese voorstelling bevat die gemiddelde maandelikse reënval, asook dié van die

geselekteerde groeiseisoen wat vergelyk moet word (Figuur 4.25). Die groen lyn stel die



geselekteerde seisoen en die rooi die gemiddelde oor die geselekteerde periode, voor. Die

gebruiker kan hieruit vinnig bepaal watter maande van die geselekteerde seisoen bo of onder die

gemiddelde maandelikse reënval van die geselekteerde periode was. Hierdie grafiek gee ook 'n

aanduiding van die reënvalverspreiding van die geselekteerde seisoen. Hierdie inligting kan dan

ook gebruik word om verskynsels op die plaas te verklaar.

Die vierde grafiese voorstelling (Figuur 4.26) is gegrond op die kumulatiewe inligting van

Figuur 4.25. Die rooi lyn is die gemiddelde kumulatiewe maandgemiddeldes vir die geselekteerde

periode, terwyl die groen lyn dié van die geselekteerde groeiseisoen voorstel. Die gebruiker kan

dus sien hoe die groeiseisoen se reënvalvordering vergelyk met die geselekteerde periode

(langtermyn). Die blou lyn druk die kumulatiewe reënval van die geselekteerde seisoen as 'n

persentasie van die geselekteerde periode uit. Hierdie lyn (blou lyn) se waarde word op die

tweede y-as afgelees.

Die vyfde grafiese voorstelling stel die totale jaarlikse reënval per jaar en per maand voor

(Figuur 4.27). Die maande word agtereenvolgend deur die balke voorgestel. Die rooi lyn is die

totaal per jaar. Die waarde van die lyn word op die tweede y-as gegee. In die sesde grafiese

·ilgAi

~ .................~..-._"""""~.an

'Ol A 'Ol,..
1\

,..
r '40

,>I 1\ Cl!

.'00
\ 1 ''''r ....J \I: \ ~ ..

J ./ V I' ..
" V ""- lO.....1-7" F"-

0 • 0 J r " . M )

-"_ -0----".

~ ~
Figuur 4.25: 'n Voorbeeld van 'n grafiek

van gemiddelde maandelikse
reënval vir die geselekteerde
periode teenoor die
geselekteerde seisoen.
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Figuur 4.26: 'n Voorbeeld van 'n grafiek
van kumulatiewe gemiddelde
maandelikse reënval vir die
geselekteerde periode
teenoor die geselekteerde
seisoen.



voorstelling (Figuur 4.28) word net die totale jaarlikse reënval gegee.
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Figuur 4.27: 'n Voorbeeld van 'n grafiek
van totale maandelikse en
jaarlikse reënval vir die
geselekteerde periode.
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Figuur 4.28: 'n Voorbeeld van 'n grafiek
van totale jaarlikse reënval
vir die geselekteerde periode.

Die sewende grafiese voorstelling (Figuur 4.29) toon dieselfde inligting as in Figuur 4.28, maar

die gemiddelde totale jaarlikse reënval, asook die standaardafwyking van die reënval, word

aangedui. Die jare wat bo- en ondergemiddelde reënvalontvang het kan sodoende baie vinnig

bepaal word. Die standaardafwyking dui die verwagte grense van die totale jaarlikse reënval aan.

In die agste grafiese voorstelling word die totale groeiseisoen reënval vertoon (Figuur 4.30).

_1 ......... 1J...... _ G, Iy_,....., r.-IJ_-:- :-:--: ..,-,_-::-:· ------, ::J ~

'''''
'OOI...
"""
"'"
"'"

- ...
(IiI ..... -~ftI .......... ~_ ~ .........

~ ~
Figuur 4.29: 'n Voorbeeld van 'n grafiek

van totale jaarlikse reënval
vir die geselekteerde periode
met die gemiddelde en
standaardafwyking.
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~ c:::J
Figuur 4.30: 'n Voorbeeld van 'n grafiek

van totale groeiseisoen
reënval vir die geselekteerde
periode.



Die negende grafiese voorstelling (Figuur 4.31) is dieselfde as die agste (Figuur 4.30), maar die

gemiddelde en standaardafwyking vir die periode is ingesluit. Die tiende grafiese voorstelling

vertoon die vroeë en laat seisoen, asook die totale groeiseisoen reënval (Figuur 4.32). Die groen

balke stel die vroeë en die blou balke die laat seisoentotale voor. Die gebruiker kan hierdie

inligting gebruik om 'n aanduiding van die moontlike produksie en kwaliteit van veld te beraam.

So byvoorbeeld verlaag die kwaliteit en verhoog die kwantiteit van grasveld met goeie

voorseisoen reënval wat deur die groen balke verteenwoordig word. Laat reën lei tot hoër

kwaliteit en laer kwantiteit.

Die elfde voorstelling vertoon 'n frekwensie-histogram van die totale jaarlikse reënval vir die

geselekteerde periode (Figuur 4.33). Uit hierdie grafiek kan die gebruiker sien hoeveel jaar 'n

sekere hoeveelheid reën geval het. Dit gee 'n aanduiding van die gemiddelde en waarskynlikheid

van reënval vir die spesifieke reënmeter. So het bykans ewe veel jare in die 500 en 600mm klasse

voorgekom (Figuur 4.33). InFiguur 4.33 kan gesien word dat die waarskynlikheid om 500 tot

600mm reën per jaar te ontvang ongeveer 50% (43 jaar uit die 85jaar) is. Dit gee dus 'n

aanduiding van die moontlikheid om 'n sekere hoeveelheid reënval te ontvang. Die twaalfde

grafiese opsie vertoon 'n frekwensie-histogram van die daaglikse reënval vir die geselekteerde

y... a-I ..... : li; "'" 4;4MAA

--_ .. !!.--- .....

- .........

Figuur 4.31: 'n Voorbeeld van 'n grafiek
van totale groeiseisoen
reënval vir die geselekteerde
periode met gemiddelde en
standaardafwyking.
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Figuur 4.32: 'n Voorbeeld van 'n grafiek

van die totale groeiseisoen,
asook die vroeë en laat
seisoen reënval vir die
geselekteerde periode.
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periode (Figuur 4.34). Die grafiek gee 'n aanduiding van die aantal dae waarvan die reënval

moontlik betekenisvol was. Indien byvoorbeeld 5mm as nie-betekenisvol geag word, kan gesien

word dat 'n groot persentasie van die voorkomste van daaglikse reënval in Figuur 4.34 in die 5mm

interval voorgekom het, en aansienlik minder in die hoër intervalle. Dit dui dus aan dat 'n groot

gedeelte van die totale reënvaloneffektief is.
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Figuur 4.34: 'n Voorbeeld van 'n

frekwensieverdeling van die
daaglikse reënval vir die
geselekteerde periode.

~ EJ
Figuur 4.33: 'n Voorbeeld van 'n

frekwensieverdeling van die
totale jaarlikse reënval vir die
geselekteerde periode.

Die laaste grafiese opsie is waar die frekwensie-histogram van die daaglikse reënval van die

geselekteerde seisoen aangedui word (Figuur 4.35). Hierdie grafiek gee 'n aanduiding van die

reënbuie se omvang vir die geselekteerde seisoen.
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Figuur 4.35: 'n Voorbeeld van 'n frekwensieverdeling van die daaglikse
reënval vir die geselekteerde seisoen.
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4.5 DIERGEBASEERDE VERSLAE

Alle diergebaseerde verslae kan gegroepeer word onder die dieregetalle, dierebestuursaksie,

diereproduk en addisionele diereverslae. Alle verslae wat handeloor dieregetalle word onder die

dieregetalleverslae bespreek. Alle verslae wat handeloor enige dierebestuursaksie word onder

die dierebestuursaksie-afdeling bespreek. Die produkverslae wat oor diereprodukkwaliteit,

-kwantiteit en -inkomste handel word onder die dierlike produkverslae bespreek. Alle

diergebaseerde verslae wat nie in een van hierdie kategorieë geklassifiseer kan word nie, word

onder die addisionele diereverslae-afdeling bespreek.

4.5.1 DIEREGETALLEVERSLAE

Hierdie verslae sluit die toevoegings-, verwyderings-, verkope-, inventaris-, maandelikse

dieregetalleverslae, asook die naspeur van dieregroepe in.

4.5.1.1 Toevoegingsverslae

Die verslae wat handeloor die toevoegings van diere, hetsyaangekoop, eie aanteel, skenkings,

ensovoorts kan verkry word deur die toevoegingsverslae te aktiveer. Twee moontlike

benaderings tot dié verslae kan gebruik word, naamlik deur alle subeenhede saam te groepeer,

of om tussen subeenhede te onderskei. Hierdie twee benaderings word individueel bespreek,

aangesien daar aansienlike verskille voorkom. Die groepering- en sommeringsvolgordes vir die

dieretoevoegingsverslae word in Tabel 4.3 gegee en sal na verwys word soos wat die verslae

bespreek word.
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Tabel 4.3: Die aantal en vlak beskrywings vir die groepering- en sommering vir die
onderskeie dieretoevoegingsverslae. Die implementering van die vlakke
word grafies in Figuur 4.1 voorgestel. Die "-"-teken dui daarop dat die
groeperingsvlak nie gebruik is nie.

Beskrywing van groeperingsvlakke

Verslag Vlak! Vlak2 Vlak3 Vlak4 VlakS

Geen onderskeid tussen subeenhede

I Dierklas Diertipe Datum - -
2 Dierklas Diertipe - - -
3 Dierklas Diertipe Oorsprong - -

Onderskeid tussen subeenhede

4 Diertipe Datum Subeenheid - -
5 Kampnommer Subeenheid - - -
6 Dierklas Diertipe Subeenheid - -
7 Oorsprong Subeenbeid - - -

4.5.1.1.1 Toevoegingsverslae vir alle subeenhede

Die toevoegingsverslae vir alle subeenhede (Sleutelkode: >Verslae >Diere >Bygevoeg >Alle

subeenhede) bestaan uit die verslae waar die stelsel nie onderskeid tussen subeenhede ofplase

maak nie. Alle toevoegings tot die BE word saamgevoeg. Die skerm wat vertoon word nadat

die gebruiker die funksie geselekteer het, word in Figuur 4.36 vertoon.

Soos wat die gebruiker die seleksiekriteria selekteer, word die resultaat in die tabel op die vorm

vertoon (Figuur 4.36). By hierdie verslagfunksie moet die gebruiker die kolomhoofde selekteer

om die groepering-, sortering- en sommeringsvolgorde te bepaal. Die inligting kan volgens

"Datum", "Diertipe", "Dierklas'', "Oorsprong", "Dieregetal" en "Bedrag" gesorteer word. Elke

metode van sortering het 'n ander verslag tot gevolg.

Indien die inligting volgens "Datum" gesorteer word, word totale vir elke toevoegingsdatum,

diertipe en -klas op die verslag verskaf, asook groottotale vir die aantal diere toegevoeg en die

waarde van die toevoegings. Die groeperingsvolgorde van die data-inskrywings word in

TabeI4.3, Verslag 1 gegee. Hieruit kan die gebruiker die aantal, bedrag en oorsprong vir elke

toevoegingsdatum bepaal. So byvoorbeeld, indien 'n gebruiker diere aangekoop het op dieselfde
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datum, sal die totale vir elke tipe en klas vir die toevoegingsdatum bereken word.

'(,~LI's van toegevoegde diere E3

Van datum: j 01/01/2000

Tot datum: 101 /01/2003

Sorteer o.g.v.:
Datum

Die,egetal

0.00
0.00

30 000-I----fo -----Ó:-ÓO

50 0.00

Figuur 4.36: 'n Voorbeeld van die skerm vir die verslae wat handeloor
dieretoevoegings waar nie onderskeid tussen subeenhede gemaak kan
word nie.

Indien die inligting volgens "Diertipe" of "Dierklas" gesorteer en gegroepeer word, word totale

vir elke diertipe en -klas bereken, asook 'n groottotaal vir die aantal diere toegevoeg en die

waarde of bedrag wat vir die toevoegings betaal is. Die groeperingsvolgorde vir die inskrywings

word in TabeI4.3, Verslag 2 gegee. Met hierdie verslag word die totale vir die diertipe en -klas

bereken vir die totale verslagperiode. Die gebruiker kan dus bepaal hoeveel diere, asook die

waarde van elke tipe en klas diere tot die BE toegevoeg is tydens die verslagperiode.

lndien die gebruiker "Oorsprong" as sorteringskriteria selekteer, word die inligting gegroepeer

volgens die oorsprong, diertipe en -klasinligting (TabeI4.3, Verslag 3). Totale vir elke diertipe

en -klas, asook vir die totale aantal diere en bedrag vir die diere betaal vir elke

oorsprongbeskrywing, word bereken. Die gebruiker kan dus byvoorbeeld bepaal hoeveel diere

aanteel is of hoeveel diere aangekoop is, tesame met die bedrag betaal.
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Indien die "Getal" en "Bedrag" as sorteringsopsies geselekteer word, word 'n verslag vertoon wat

die onderskeie kriteria in stygende volgorde vertoon. Geen totale word bereken nie. Die

gebruiker kan die dalende en stygende volgorde van onderskeidelik die aantal toegevoegde diere

en die waarde van die diere bepaal. 'n Negatiewe waarde dui altyd op 'n koste. Die kostes word

dus van grootste tot kleinste gerangskik.

4.5.1.1.2 Toevoegings vir geselekteerde subeenhede

Die tweede toevoegingsverslag (Sleutelkode: >Verslae >Diere >Bygevoeg >Geselekteerde

subeenhede ) is waar die stelsel welonderskeid tussen subeenhede maak. Die gebruiker kan wel

ook dieselfde tipe verslae en inligting genereer as met eersgenoemde funksie (Afdeling 4.5.1.1.1),

maar met die addisionele subeenheid inligting toegevoeg tot die verslag. Die skerm wat vir

hierdie funksie vertoon word, word in Figuur 4.37 getoon.

"i~ Lys VBn diere loegevoeg/subeenheid Ei

Aankoo 2
Aanteeld 85
Aanleeld 80
Aanl< 20
R•• lerVoorbeeld 20

Figuur 4.37: 'n Voorbeeld van die skerm vir die verslae wat handeloor
dieretoevoegings waar onderskeid tussen subeenhede gemaak kan
word.

In Figuur 4.37 kan gesien word dat die "Subeenheid" seleksie-opsie, asook die "Subeenheid"- en
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"Kampnommer"-kolomme addisioneel tot die skerm en tabelonderskeidelik ingevoeg is in

vergeleke met die toevoegingsverslag waar nie onderskeid tussen subeenhede gemaak kan word

nie (Figuur4.36). Indien die gebruikerdie "Alle subeenhede"-opsie selekteer, word min ofmeer

dieselfde resultaat verkry as wat met die bogenoemde verslagfunksie (Afdeling 4.5.1.1.1)

bespreek is. Net die subeenheid en kampnommers word addisioneel toegevoeg. Met hierdie

verslagtipe kan verslae vir die individuele subeenhede geskep word. Die seleksie van die

verslagperiode en groepering- en sorteringsvolgorde is soos wat in Afdeling 4.5.1.1.1 bespreek

is. Die "Subeenheid"- en "Kampnommer"-kolomhoofde is bygevoeg en kan gebruik word as

groeperingsmoontlikheid.

Indien die "Datum" -hoof geselekteer word, word 'n verslag vertoon wat die inskrywings groepeer

volgens datum, ongeag die tipe en klas of die subeenheid indien "Alle subeenhede" geselekteer

is. Indien 'n subeenheid geselekteer word, sal net dié subeenheid se inligting in die verslag

verskyn. Indien "Alle subeenhede" geselekeer word, tesame met die "Subeenheid"-kolomhoof,

word die inskrywings gesorteer en gegroepeer volgens die diertipe, datum en subeenheid

(TabeI4.3, Verslag 4). Die gebruiker kan dus die aantal diere en waarde van elke diertipe en klas

vir elke toevoegingsdatum vir elke BE bepaal.

Indien die "Kampnommer" as seleksiekriteria geselekteer word, word die inskrywings per kamp

en subeenheid gegroepeer en gesorteer (Tabel 4.3, Verslag 5), en totale bereken ongeag die

dierklas en toevoegingsdatum. Die gebruiker kan sodoende die aantal, waarde en soort diere

bepaal wat tot die onderskeie kampe toegevoeg is.

Indien die gebruiker die inskrywings volgens die "Diertipe en -klas" groepeer, word die totale

aantal en waarde vir die onderskeie dierklasse vir elke diertipe bereken, asook die totale vir die

diertipe. Die groepering- en sommeringsvolgorde word in Tabel 4.3, Verslag 6 gegee. Die

gebruiker kan dus met hierdie verslag die aantal en waarde bepaal vir en van elke diertipe en klas

wat tot die BE toegevoeg is. Hierdie inligting word ook gebruik vir die berekening van die bruto

marge vir die dierevertakkings.

Indien die gebruiker die inskrywings volgens die "Oorsprong" groepeer, word die
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groeperingsvolgorde soos in TabeI4.3, Verslag 7 gegee, gebruik. Met hierdie tipe verslag word

die totale getal en waarde vir elke oorsprongbeskrywing bereken vir elke subeenheid. Die

gebruiker kan dus die getal en waarde bepaal van byvoorbeeld diere wat by 'n spesifieke

verskaffer gekoop is en dit koppel aan 'n subeenheid.

Indien die "Getal"- en "Bedrag't-kolomhoofde geselekteer word, word 'n verslag gegenereer wat

die inskrywings in stygende en dalende volgorde van getal en bedrag onderskeidelik sorteer,

sonder dat totale bereken word.

4.5.1.2 Verwyderings- en verkoopverslae

Aangesien die verkoop van diere ook die verwydering van diere vanaf die boerdery-eenheid tot

gevolg het, word die verwydering en verkoop van diere gesamentlik bespreek. Die verslae wat

handeloor die verwydering en verkoop van diere kan verkry word deur die verwyderingsverslae

te aktiveer. Twee moontlike benaderings tot dié verslae kan gebruik word, naamlik deur alle

subeenhede saam te groepeer (Sleutelkode: >Verslae >Diere >Verwyder >Alle subeenhede) of

om tussen subeenhede te onderskei (Sleutelkode: >Verslae >Diere >Verwyder >Geselekteerde

subeenhede). Hierdie twee benaderings sal individueel in die volgende afdelings bespreek word.

Die groepering- en sommeringsvolgordes wat vir die verwyderingsverslae gebruik word, word

in Tabel4.4 gegee en sal na verwys word soos wat die verslae bespreek word. Tabel4.4 moet

saam met die grafiese verduideliking in Figuur 4.1 gebruik word.
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TabeI4.4: Die aantal en vlak beskrywings vir die groepering- en sommering vir die
onderskeie diereverwyderingsverslae. Die implementering van die
vlakke word grafies in Figuur 4.1 voorgestel. Die "-"-teken dui daarop
dat die groeperingsvlak nie gebruik is nie.

Beskrywing van groeperingsvlakke

Verslag Vlakt Vlak2 Vlak3 Vlak4 VlakS

Geen onderskeid tussen subeenhede

I Wins/verlies Maand - - -
2 Verwyderopsie Dierklas Diertipe - -
3 Verwyderopsie Verliesopsie - - -
4 Verwyderopsie Kampnommer - - -
5 Dierklas Diertipe Datum - -
6 Dierklas Diertipe - - -
7 Dierklas Diertipe "Verkoop as"-opsie - -
8 Dierklas Diertipe "Verkoopas"-opsie Kliënt -

Onderskeid tussen subeenhede

9 Verliesopsie Maand Subeenheid - -
10 Wins/verlies Dierklas Diertipe Subeenheid -
11 Verwyderopsie Subeenheid - - -
12 Verwyderopsie Verliesopsie Subeenheid - -

13 Verwyderopsie Kampnommer Subeenheid - -
14 Dierklas Diertipe Datum Subeenheid -
15 Dierklas Diertipe Subeenheid - -
16 Dierklas Diertipe "Verkoop as"-opsie Subeenheid -
17 Dierklas Diertipe "Verkoop as" -opsie Kliënt Subeenheid

4.5.1.2.1 Verwyderings en verkope vir alle subeenhede

Die eerste verwyderingsverslag is waar die stelsel nie onderskeid tussen subeenhede of plase

maak nie. Alle verwyderings vanaf die BE word saamgevoeg. Die skerm wat vertoon word

nadat die gebruiker die funksie (Sleutelkode: >Verslae >Diere >Verwyder >Alle subeenhede)

geselekteer het, word in Figuur 4.38 vertoon.



Twee indekse word vertoon. Die twee indekse verteenwoordig onderskeidelik die verwyderde

en verkoopte diere. Die resultaat van die geselekteerde periode word op beide die indekse in

tabelvorm vertoon. Die tipes verslae wat die gebruiker kan selekteer word op die onderskeie

indekse in die"Verslag om te druk"-oopvoulyste vertoon.

Op die "Verwyder"-indeks is verslae wat die verwyderings volgens datum, diertipe en -klas,

verwyderingsopsie, verliesopsie en kampnommers groepeer, beskikbaar. Indien die inskrywings

volgens datum gegroepeer word (TabeI4.4, Verslag 1), word 'n verslag gegenereer waarop die

verwyderde diere volgens maand en wins ofverlies gegroepeer word. Die wins ofverlies word

bepaal deur die verwyderingsopsie wat die gebruiker opgestel het. Die waarde van die diere

word ook deur die gebruiker opgestel. Die opstelling van die waardes van diere is in

'Il~ lys van verwyderde diere f3

Oiertipe 'nVerlies Kampno. Hoev.

Bul Yes lK22
Koei, droog, volwasse toets2 lK27
Speenkalf Raster Voorbeeld No lB9
Bul R aster Voorbeeld No lK6
Bul Dood Yes lK6
Bul Raster Voorbeeld No 1K6
Bul Raster Voorbeeld No lK6

Gesteel Yes lK18
Gesteel Yes lK21

Aberdeen Angus _l5oeim~.t..!<:~lr,_l..i~~____ .__ Gesteel Yes lK18
Aberdeen Angus

-~.._-_ ..._------ -------
Bul Gesteel Yes lK18

Aberdeen Angus S eenkalf Gesteel Yes HKl
Aberdeen Angus Gesteel Yes lK25
Aberdeen Angus Gesteel Yes lK22
Aberdeen Angus Raster Voorbeeld No lB9
MyTipeDef ,Skiet No K40
Bonsmara Koei mel kalf. volwasse Gesteel Yes lK21
Springbok Ram [3 jaar) Skiel No lK27

Figuur 4.38: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die seleksiekriteria vir die
verwyderingsverslae vir diere geselekteer word. Onderskeid kan nie
tussen subeenhede gemaak word nie. Die "Verwyder"-indeks is sigbaar.

4.5.1.2.1.1 Die "Verwyder" -indeks

296
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Afdeling 3.10.7.1.1 bespreek. So kan die totale aantal en waarde van diere wat om die een of

ander rede verwyder is, byvoorbeeld diere wat gesteel is of van 'n siekte gevrek het, bepaal word.

Die koste en verlies tot die boerdery-eenheid kan sodoende bepaal word en per maand op die

verslag vertoon word.

Indien die verwyderings volgens die tipe en klas dier gegroepeer word (TabeI4.4, Verslag 2),

word die totale getal en waarde van die verwyderde diertipes en -klasse bepaal. Die gebruiker

kan dus die waarde van die verwyderings vir 'n spesifieke tipe dier asook die klasse vir dié tipe

dier bepaal.

Die derde moontlike verslag is waar die inskrywings volgens die verwyderingsopsie gegroepeer

word. Met hierdie verslag word die totale getal en waarde van die diere vir elke

verwyderingsopsie wat deur die gebruiker opgestel is, bepaal. Met hierdie verslagtipe word daar

nie onderskei tussen die maande van verwydering nie. Die totale aantal en waarde van die

individuele beskrywings word bereken. Sou die gebruiker byvoorbeeld "Steel" as 'n opsie

gebruik, kan die aantal en waarde van die diere wat gedurende die verslagperiode gesteel is,

bepaal word. Hierdie waardes word gewoonlik nagelaat en die impak daarvan nie besef nie.

Die vierde moontlike verslag is waar die inskrywings volgens die verliesopsie (wins ofverlies)

gegroepeer word (Tabel 4.4, Verslag 3). Alle verwyderingsopsies wat verliese voorstel, word

gegroepeer, en alle verwyderingsopsies wat wins voorstel, word gegroepeer. Totale word vir elke

verwyderings- en verliesopsie bereken. Die gebruiker kan sodoende die totale wins of verlies

vir die verslagperiode ten opsigte van verwyderde diere bepaal.

Die vyfde moontlike verslag is waar die inskrywings volgens kampnommer gegroepeer word

(Tabel 4.4, Verslag 4). Dit gee 'n aanduiding van die verliese en oorsake van verwydering vir

of uit elke kamp. Dit kan byvoorbeeld moontlik wees dat veediefstal in sekere kampe hoër as

in ander kampe is. Dieselfde kan vir siektes en ander vrektes (byvoorbeeld gifplante) geldig

wees. Bestuursbesluite kan dus op hierdie inligting gegrond word.
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4.5.1.2.1.2 Die "Verkoop" -indeks

Op die "Verkoop"-indeks (Figuur 4.39) word die inligting van die diere wat verkoop is, tesame

met die verslagkeuses, aangedui. Die resultate van die seleksiekriteria word in die tabel vertoon.

Die "Datum", "Tipe" en "Klas" diere, "Verwyderingsopsie" , "Verwyder as", "Hoeveelheid" diere,

"Massa" van diere en "Bedrag"-inligting word vertoon.

Uit die geselekteerde inligting kan vier moontlike verslae gegenereer word. Die tipe verslag

word uit die onderskeie oopvoulyste geselekteer. Die inskrywings kan gegroepeer word volgens

"Datum", "Diertipe en -klas", "Verkoop as" en "Kliënt".

~!'Lys van verwyderde diere Ei

ti

Druk ]1, ..•
ft'

Figuur 4.39: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die seleksiekriteria vir die
verwyderingsverslae vir diere geselekteer word. Onderskeid kan nie
tussen subeenhede (plase) met hierdie tipe verslag gemaak word nie. Die
"Verkoop-indeks is sigbaar.

Indien die inskrywings volgens die datum gegroepeer word (Tabel 4.4, Verslag 5), word 'n

verslag gegenereer waarop die totale vir diertipe en -klas, asook verkoopdatums, bereken word.
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Die gebruiker kan uit hierdie verslag die totale waarde van elke tipe en klas diere vir elke

verkoopsdatum bepaal. Indien die gebruiker byvoorbeeld 'n trop diere wat uit verskillende tipes

en klasse bestaan, sou verkoop, kan hierdie verslag gebruik word om die totale te bereken.

Indien die verkope volgens die tipe en klas dier gegroepeer word (Tabel 4.4, Verslag 6), word

die totale getal, waarde en massa van verkoopte diertipes en -klasse vir die verslagperiode

bereken.

Die derde moontlike verslag is waar die inskrywings volgens die "Verkoop-as"-opsie gegroepeer

word (Tabe14.4, Verslag 7). Met hierdie verslag word die totale getal, waarde en massa van die

diere vir elke "Verkoop as"-opsie bepaal. Die gebruiker het die "Verkoop as"-opsies opgestel

en verklaar of die opsies vleisverkope is al dan nie. Die gebruiker kan dus bepaal hoeveel vleis

verkoop is teenoor byvoorbeeld teeldiere. Die totale word vir elke diertipe en -klas vir elke

"Verkoop as"-opsie bereken.

Die vierde moontlike verslag is waar die inskrywings volgens die kliënt gegroepeer word

(TabeI4.4, Verslag 8). Die gebruiker kan dus presies bepaal hoeveel diere, die waarde en massa

van die diere, asook as wat die diere verkoop was aan elke kliënt vir die geselekteerde periode.

4.5.1.2.2 Verwyderings en verkope vir geselekteerde subeenhede

Met hierdie tipe verslag kan die stelselonderskeid maak tussen subeenhede of plase. Alle

verwyderings word verdeel volgens die BE waar die diere verwyder is. Die skerm wat vertoon

word nadat die gebruiker die funksie (Sleutelkode: >Verslae >Diere> Verwyder >Geselekteerde

subeenhede) geselekteer het, word in Figuur 4.40 vertoon.

Net soos vir die verwyderingsverslae waar nie onderskeid tussen subeenhede gemaak kan word

nie, moet die gebruiker die verslagperiode selekteer. Die gebruiker het egter by hierdie

verslagtipe die opsie om 'n subeenheid te selekteer. Die verskillende verslae word op dieselfde

metode aangewend as die waar nie onderskeid tussen subeenhede gemaak kan word nie. Hierdie
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verslae sal dus gebruik word waar die gebruiker oor meer as een subeenheid beskik.

'I~Lys van diere verwyder [suheenh.] 13
Beperk dalums lot:

Verwyder 1 Verkoop I

Subeenh. Kampno. iVelwyderingsdatum 'Diertipe Dierklas ye,wyde,ingsopsie

De Put 1K22 31/0512000 Aberdeen An~us Dood
1K27 13/0712000 Aberdeen Angus Koei. droo . volwasse toets2
lB9 14/12/2000 Aberdeen An us Speenka~ Raster Voorbeeld

Leegte 1K6 29103/2001 Bonsmere Bul Raster Voorbeeld
Leegte lK6 29/03/2001 Bonsmara Bul Dood
Leegte lK6 29/03/2001 Bonsmare Bul Raster Voorbeeld
Leegte lK6 25/05/2001 Bonsmara Bul Raster Voorbeeld
De Put lK1B 23/11/2001 Aberdeen An us Os, 18 maande Gesteel

1K21 23/11/2001 Bul Gesteel
lK1S 23/11/2001 Koei met kaW.3 'aa, Gesteel
1K1S 23/1112001 us Bul Gesteel
HK1 2311112001 Gesteel

No

Yes 1
No 1

No 1

No 6'
Yes 20
Yes 6
Yes 100
Yes 118
Yes 20

No 10
Yes 3 •

Figuur 4.40: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die seleksiekriteria vir die
verwyderingsverslae van diere geselekteer word. Onderskeid kan wel
tussen subeenhede (plase) met hierdie tipe verslag gemaak word. Die
"Verwyder"-indeks is sigbaar.

Op die skerm van hierdie funksie word twee indekse vertoon. Die twee indekse verteenwoordig

onderskeidelik die verwyderde en verkoopte diere. Die resultaat van die geselekteerde periode

word op beide die indekse in tabelvorm vertoon. Verder kan die gebruiker op beide indekse die

tipe verslag wat gegenereer moet word, selekteer.

Indien die gebruiker In subeenheid selekteer, sal net die inskrywings vir die geselekteerde

subeenheid op die verslae verskyn, maar indien die "Alle subeenhede"-opsie geselekteer word,

sal opsommings vir elke individuele subeenheid op die verslae verskyn, asook In totaal vir alle

subeenhede.
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4.5.1.2.2.1 Die "Verwyder"-indeks

In die tabel op die "Verwyder"-indeks word die "Subeenheid", "Kampnommer",

"Verwyderingsdatum", "Diertipe" en "Dierklas", "Verwyderingsopsie", "Verliesopsie" en

"Hoeveelheid" diere vertoon. Die inskrywings op hierdie indeks kan in verslae volgens "Datum",

"Diertipe" en "Dierklas", "Verwyderingsopsie", "Verliesopsie" en "Kampnommers" gegroepeer

word.

Indien die inskrywings volgens datum gegroepeer word (Tabel 4.4, Verslag 9), word 'n verslag

gegenereer waarop die verwyderde diere volgens maand en wins ofverlies gegroepeer word vir

elke subeenheid. So byvoorbeeld kan die totale aantal en waarde van diere wat byvoorbeeld

gesteel is of van 'n siekte gevrek het, vir elke maand op elke subeenheid bepaal word.

Indien die verwyderings volgens die tipe en klas dier gegroepeer word (Tabel 4.4, Verslag lO),

word die klas diere gegroepeer volgens die verlies of wins van die verwydering. Die totale getal

en waarde van verwyderde diertipes en -klasse kan sodoende bepaal word vir elke onderskeie

subeenheid en vir die totale BE.

Die derde moontlike verslag is waar die inskrywings volgens die verwyderingsopsie en

subeenheid gegroepeer word (Tabel 4.4, Verslag 11). Met hierdie verslag word die totale getal

en waarde van die diere vir elke verwyderingsopsie, asook vir elke subeenheid, bepaal. Die

gebruiker kan sodoende bepaal of meer diere op een eenheid as 'n ander verwyder (byvoorbeeld

gesteel) word.

Die vierde moontlike verslag is waar die inskrywings volgens die verliesopsie (wins ofverlies)

en subeenheid gegroepeer word (Tabe14.4, Verslag 12). Alle verwyderingsopsies wat verliese

voorstel word gegroepeer, en alle verwyderingsopsies wat nie verliese voorstel nie, word

gegroepeer per subeenheid.

Die vyfde moontlike verslag is waar die inskrywings volgens kampnommer, verwyderopsie en

subeenheid gegroepeer word (Tabe14.4, Verslag 13). Dit gee 'n aanduiding van die verliese en

oorsake van verwydering vir of uit elke kamp. Dit kan byvoorbeeld moontlik wees dat sterftes
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op sekere subeenhede in sekere kampe hoër as in ander is. Bestuursbesluite kan dus op hierdie

inligting gegrond word.

4.5.1.2.2.2 Die "Verkoop" -indeks

Op die "Verkoop"-indeks (Figuur 4.41) word die inligting van die diere wat verkoop is tesame

met die keuse van die moontlike verslae, aangedui. Die resultate van die seleksiekriteria word

in die tabel vertoon. In die tabel op die "Verkoop"-indeks word die "Subeenheid",

"Kampnommer", "Verwyderingsdatum", "Diertipe", "Dierklas", "Verwyderingsopsie", "Verkoop

as"-opsie, "Hoeveelheid" diere, "Diermassa" en "Bedrag"-inligting vertoon.

I ~Beperk datums lot
Siklus: 14) 0110112000· 0110112003

I ~'$Ub: IAlie subeenhede .

Ver~et r.~i~]

'i!' Lys van diere verwyder (subeenh ) E3

Bedra"

1 SOO.OO SOOO.OO
20 525.00 50000.00

Figuur 4.41: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die seleksiekriteria vir die
verwyderingsverslae van diere geselekteer word. Onderskeid kan wel
tussen subeenhede (plase) met hierdie tipe verslag gemaak word. Die
"Verkope" -indeks is sigbaar.

Vier moontlike verslae kan uit die geselekteerde inskrywings gegenereer word. Die inskrywings

kan, net soos by die verslae waar geen onderskeid tussen subeenhede gemaak kan word nie,



gegroepeerword volgens "Datum", "Diertipe", "Dierklas", "Verkoop as"-opsie en "Kliënt". Die

groeperings word in Tabel 4.4, Verslag 14 tot 17 gegee. Die tipe en interpretasie van hierdie

verslae is dieselfde as vir die waar geen onderskeid tussen subeenhede gemaak kan word nie,

behalwe dat by hierdie verslae totale vir die onderskeie subeenhede bereken word. Die gebruiker

kan dus die subeenhede met mekaar vergelyk.

4.5.1.3 Inventarisverslae vir diere

Die inventaris van diere (Sleutelkode: >Verslae> Diere> Inventaris of die F8 sleutel) is 'n analise

van alle diere wat op die boerdery-eenheid op 'n spesifieke datum was. Bo en behalwe die getal

diere, word die GVE, dierewaarde, asook die geslag-inligting van die diere by hierdie verslae

ingesluit. Die aantal diere, aantal GVE en waarde van die diere op die BE en/of subeenheid kan

met hierdie funksie bepaal word. Die skerm wat verskyn nadat die funksie geaktiveer is, word

in Figuur 4.42 vertoon.
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Begininligling 1 Sorteer volgen; kampl Sorleer volgen; óre,tipe I GvE/waarde in k~mpe I Die'groep GVE/waardel Geslagl waarde I

Totale GVE: I 330.29

II Hulp J
Figuur 4.42: 'n Voorbeeld van die diere-inventarisskerm waarop die seleksiekriteria

vir die opstel van 'n inventaris van diere geselekteer word. 'n
Opsomming ten opsigte van totale aantal diere, GVE en waarde verskyn
op hierdie indeks.



304

Op die eerste indeks ("Begininligting") moet die gebruiker die datum waarvoor die inventaris

gegenereer moet word, verskaf. 'n Inventaris kan vir enkele subeenhede of gesamentlik vir alle

subeenhede gegenereer word. Indien die subeenheid nie geselekteer word nie of "Alle

subeenhede" geselekteer word, word 'n inventaris vir die totale BE gegenereer. 'n Opsomming

van die resultaat word op die eerste indeks vertoon. Die verskillende indekse verteenwoordig

die verskillende metodes van groepering. Die groepering- en sommeringsvolgordes vir die

inventarisverslae van diere word in Tabel4.5 gegee en sal na verwys word soos wat die verslae

bespreek word.

TabeI4.5: Die aantal en vlak beskrywings vir die groepering en sommering vir die
onderskeie inventarisverslae vir diere. Die implementering van die
vlakke word grafies in Figuur 4.1 voorgestel. Die "-"-teken dui daarop
dat die groeperingsvlak nie gebruik is nie.

Beskrywing van groeperingsvlakke

Versla_g Vlak I Vlak2 Vlak3 Vlak4 VlakS

1 Kampnommer Subeenheid - - -
2 Dierklas Diertipe - - -
3 Diertipe Subeenheid - - -

4.5.1.3.1 Inventaris van diere volgens kampe

Op die tweede indeks (Figuur 4.43) van die inventaris-funksie word die inligting volgens kampe

waar die diere voorkom, gegroepeer (Tabel 4.5, Verslag 1). Twee tipes verslae, die een met en

die ander sonder dierewaardes, is beskikbaar.

In beide die verslae word die totale aantal diere en GVE in elke kamp bereken, asook vir die

geselekteerde subeenhede en die totale verslag. Indien die verslag met dierewaardes geselekteer

word, word die waarde per kop, totale waarde en waarde per GVE vir elke tipe en klas dier

addisioneel tot die verslag toegevoeg met opsommings vir elke kamp en subeenheid, asook totale

vir die verslag in geheel. Die gebruiker kan dus die aantal diere, asook die GVE in elke kamp

bepaal. Met die waardeverslag kan die gebruiker die waarde, asook die waarde per GVE in elke
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kamp bereken. Die totale vir die subeenheid en totale verslag dui weer die gemiddelde waarde

per kop en GVE aan.

Subeenh. Kampno. Kampnaam Di~rlipe Di~lklas Aanlal Tot. waarde

~ De Put 189 SA Merino 100 0
De Put lK21 Bonsmara 27 0
De Put lK2B SA Merino 100 0
De Put K40 Aberdeen An us 4 4000
De Put K40 Aberdeen Angus 85 34000
De Put K40 Aberdeen ~~us 19
DePut K40 Bonsmara 6
DePut K40 MyTipe 9
De Put K40 70

"edaal :1

Figuur 4.43: 'n Voorbeeld van die tweede indeks van die "Diere-inventaris'l-funksie
waar die inligting volgens die kamp van okkupasie gegroepeer word.

4.5.1.3.2 Inventaris van diere volgens tipe en klas dier

Op die derde indeks (Figuur 4.44) van die inventaris-funksie word die inventaris-inligting

volgens die tipe en klas diere gegroepeer (Tabel 4.5, Verslag 2). Indie verslag word die totale

aantal diere, GVE, waarde per kop, totale waarde en waarde per GVE vir elke tipe en klas dier

vertoon met opsommings vir elke tipe en klas dier, asook 'n totaal vir die verslag. Indien die

verslag sonder waardes geselekteer word, word net die waarde-inligting weggelaat. Die

gebruiker kan met hierdie tipe verslag die getal, GVE en waarde vir byvoorbeeld "Speenkalwers",

"Bulle" en "Koeie" bepaalongeag die kamp waar die diere aangetrefword, solank dit binne die

geselekteerde subeenheid of subeenhede IS. Net so word die totale ook vir die diertipe,

byvoorbeeld "Bonsmara", bepaal.
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250 250--·--·-----250 ----·-----5500

Hulp j
Figuur 4.44: 'n Voorbeeld van die derde indeks van die "Diere-inventaris't-funksie

waar die inligting volgens die diertipe en -klas gegroepeer word.

4.5.1.3.3 Inventaris van diere volgens GVE-waarde in kampe

Op die vierde indeks (Figuur 4.45) van die inventaris-funksie word die inventaris-inligting

volgens kampe gegroepeer (Tabel4.5, Verslag 1). Daar word nie onderskeid tussen diertipes en

-klasse gemaak nie. In die verslag word die totale aantal diere, GVE, waarde per kop, totale

waarde en waarde per GVE vir elke kamp vertoon met opsommings vir elke subeenheid, asook

'n totaal vir die verslag. Indien die verslag sonder waardes geselekteer word, word net die totale

getal diere en GVE-inligting vertoon. Die gebruiker sou hierdie tipe verslag dus gebruik om net

die getal diere in elke kamp aan te dui, maar nie vir die verskillende tipes en klasse diere nie.
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Aantal GVE

~~ Oie.e-invenlalis f3

100 1~00 0

100 15.00 0---27--41:"8=+-5 ·----~o·

160 26.00 0
100 12.00 0

Figuur 4.45: 'n Voorbeeld van die vierde indeks van die "Diere-inventaris"-funksie
waar die inligting volgens kamp gegroepeer word.

4.5.1.3.4 Inventaris van diere volgens GVE-waarde per diergroep

Op die vyfde indeks (Figuur 4.46) van die inventaris-funksie word die inventaris-inligting

volgens diertipe en subeenheid gegroepeer (Tabel 4.5, Verslag 3). Daar word nie onderskeid

tussen groepe diere in verskillende kampe getref nie. Die diertipes en -klasse op 'n subeenheid

word dus gegroepeer. In die verslag word die totale aantal diere, aVE, waarde per kop, totale

waarde en waarde per aVE vir elke tipe en klas dier vertoon met opsommings vir elke diertipe

en subeenheid, asook 'n totaal vir die verslag in totaliteit. Indien die verslag sonder waardes

geselekteer word, word net die waarde-inligting weggelaat. Die gebruiker word dus 'n verslag

gebied wat die totale getal, aVE en waarde vir elke klas dier van elke tipe bereken. Die

gebruiker kan ook die totale vir die tipe dier, byvoorbeeld "Bonsmara'' bepaal, en sodoende die

samestelling tussen die tipes diere op elke boerdery-eenheid bereken.
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Begininrogting I Sorteer volgent kMlP I Sorteer volgens diertipe I GVE/w~arde in kampe l...!?l~!.g;:;;;;_G.Y..~";;~JIGe$l~gl waarde I

Subeenh.

4 5.44

Aantal GVE

DePut

De Put 6 8.28

De Put 85 10.20
DePut 19 8.36

Leegte 100 140.00
De Put 27 41.85

9 36.00

50 1000

50 7.00

200 30.00

20 3.00

40 6.00
100 12.00'--70 '--7-.001---

1 0.10
22 5.06

Figuur 4.46: 'n Voorbeeld van die vyfde indeks van die "Diere-inventaris't-funksie
waar die inligting volgens diertipe en subeenheid gegroepeer word.

4.5.1.3.5 Inventaris van diere volgens geslag

Op die sesde indeks (Figuur 4.47) van die inventaris-funksie word die inventaris-inligting

volgens diertipe en subeenheid gegroepeer met geslagsinligting (Tabel 4.5, Verslag 2). Daar

word nie onderskeid tussen kampe vir die subeenheid gemaak nie. Diertipes en -klasse op 'n

subeenheid word dus gegroepeer. In die verslag word die totale aantal diere, GVE, %GVE,

persentasie van geslag, geslag, waarde per kop en totale waarde vir elke tipe en klas dier vertoon

met opsommings vir elke diertipe. Die geslagpersentasie dui die persentasie aan wat die

spesifieke dierklas van die totale aantal diere van die spesifieke tipe dier uitmaak. Die gebruiker

kan dus sien watter persentasie byvoorbeeld die "Bonsmara bulle" uitmaak van die totale aantal

IIBonsmaras II • Die GVE-persentasie dui die persentasie aan wat die GVE van die spesifieke

dierklas van die totale aantal GVE van die spesifieke tipe dier uitmaak. 'n Aanduiding van die

kuddesamestelling word sodoende verkry. Die verslag dui dus vir die gebruiker byvoorbeeld die

GVE van die bulle as 'n persentasie van die GVE van die totale aantal GVE vir die spesifieke tipe

diere aan. Indien die verslag sonder waardes geselekteer word, word net die waarde-inligting
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weggelaat. Die GVE-waardes van diere kan deur die gebruiker geredigeer word. Voorbeelde

van GVE-waardes word in Bylaag 5 gegee.

~~ Diere-inventaris EJ

50 7.00 0 Gekastreer
20 3,00 OIOGekastreer-"---50 '---;ëUiïï -------- ..-----51-----·-----0 vïë;:;iik'-··- ..----·

7----1---.,;;200 --30:00 -----0' 0 vro.;iik---

40 6.00 0 0 Vroulik
100 12.00 0 0 Gemen
71 7.10 250 17750 Manlik
22 5.06 250 5500 Man~k

Figuur 4.47: 'n Voorbeeld van die sesde indeks van die "Diere-inventaris"-funksie
waar die inligting volgens diertipe en -klas gegroepeer word tesame met
geslagsamestellingsinligting.
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4.5.1.4 Maandelikse dieregetalverslae

Die doel van die maandelikse dieregetalle-verslagfunksie (Sleutelkode: >Verslae >Diere >

Maandelikse diereverslag) is om 'n kort samevatting van die verandering van dieregetalle

gedurende die huidige maand of maandeliks vir 'n geselekteerde periode te bereken. Die getalle

wat bereken word sluit die aantal diere waarmee die maand begin word, die aantal diere

toegevoeg, verwyder, verkoop, geherklasseer en die aantal aan die einde van die maand, asook

die verandering van die begin na die einde van die maand, in. Die diere wat geherklasseer is, is

byvoorbeeld ooie wat van droog na dragtig verander het of suiplammers wat gespeen is en na die

speenlamklas verskuif is. Die klas waarvandaan die diere geskuif word, word met 'n negatiewe

getal aangedui, en die klas wat die diere ontvang het met 'n positiewe getal.

4.5.1.4.1 Dieregetalleverslag vir die huidige maand

Die huidige maand is die kalendermaand waarbinne die rekenaarklok se datum val. Die

gebruiker moet dus seker maak dat die datum van die rekenaarklok korrek is. Die gebruiker hoef

geen seleksiekriteria uit te oefen nadat die funksie (Sleutelkode: >Verslae> Diere> Maandelikse

diereverslag > Huidige maand) geaktiveer is nie. Die verslag word op die skerm vertoon en kan

dan uitgedruk word. 'n Voorbeeld van so 'n verslag word in Figuur 4.48 getoon. Die maand en

jaar waarvoor die verslag bereken is verskyn voor die tipe en klas dier, gevolg deur die

onderskeie waardes vir die maand. Die waardes in die kolomme word gesommeer aan die

onderkant van die kolom.

MaandelIkte dreregctallcvclslag VI' Voorbeeld

Maandelikse veegetalleverslag
GtaWI op: 2UllllOO2
vr: A1lt~
Besklywlrlc; V~lld
Ua: : C:~ru.,5\VB~a:mRAc\FamtlUlFilt,\VOORBm.D1tt

IoIaaM I lau Diudp. Dia..klu Beem T•• P"'"' V.nvzM", V......, flu.Jd.,. E1nU v... 1dl
Bul • 0 0 0 0 • 0
r<.r 8l 0 0 8l 0_ ...

" 0 0 " 0
Bul • 0 0 • e
Kodmfl~.r. 3jUl' 100 0 0 100 ,
Koti m.t:ktr', VO ........ " '" " ."- • • 0
lUmtI,2-t.wl " " 0
Kat.l,6.taId >0 lO •
Dot mrt lAm, 6·1.ht se • " 0
001.~,6-und 0 100 100 lO. >DO
Oot, &o~"6.und 14' 0 ·100 .. ·100
Lu.C'fPtC\.~~ 0 100 0 100 100
-CIJut) 70 , 0 11 I

"- n 0 0 " 0

"" "" :oJ 903 178

lS0l15 lollll:15 lOOI<

II I 2002 Abdtcn At\cI.lJ
ti I 2002 Abtrdta\ ~
ti '2002 Abtrdte\ Anew:
15 , 2002 Bonamn.
ti ':W02 Banmun.
61)002 ~
• ,_ ~T",

0: 12002 SAI.4a'bt
ti I 2002 SA Ucrtr.o
IS I 2002 SA U4mo
6 I 2002 S,A. u.mo
" '2002 S.A Ucdr.o
II I 2002 S.A. ~"'001 _
It I XlO2 VIde Yd'IO
i / 2002

Figuur 4.48:
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4.5.1.4.2 Dieregetalleverslag vir 'n geselekteerde periode

Nadat die gebruiker die maandelikse dieregetalle-funksie (Sleutelkode: >Verslae >Diere >

Maandelikse diereverslag > Geselekteerde periode) geaktiveer het, verskyn die skerm wat in

Figuur 4.49 vertoon word.

Die seleksiekriteria vir die verslag moet deur die gebruiker geselekteer word. Die gebruiker kan

bepaal hoe die "Van"- en Tot"-datums geïmplementeer moet word. Indien die "Maand van

datum"-opsie geselekteer word, word die maand bepaal waarbinne die datums val. Vir die

"Van"-datum word die eerste dag van die spesifieke maand geneem, en die laaste dag van die

maand vir die "Tot" -datum. Indien die "Presiese datum" -opsie geselekteer word, word die datum

gebruik wat die gebruiker verskaf. Die resultaat van die seleksiekriteria word in die tabel

vertoon.

hl v,~ datuIDi 101/01/2000 3 :.J rqt datum 131/01/2003

>;~ Maandelikse verslag van dieregetalle 13

lie subeenhede Herbereken

Figuur 4.49: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die seleksiekriteria vir die opstel van
die maandelikse dieregetalle verslag vir 'n geselekteerde periode, verskaf
word.



In Figuur 4.50 word 'n voorbeeld van die verslag vertoon met maandelikse besonderhede.

Hierdie verslag sien dieselfde daarna uit as die verslag wat gegenereer word vir die huidige

maand, met die verskil dat daar net meer individuele maande op die verslag verskyn. Die aantal

maande word deur die verslagperiode bepaal.

'n Voorbeeld van die verslag sonder die maandelikse besonderhede word in Figuur 4.51 vertoon.

Net die totale van die onderskeie waardes (begin, toegevoeg, verwyder, verkoop, herklasseer,

eind- en verskilwaardes) word vir elke maand op die verslag getoon. Die waardes vir die

individuele diertipes en -klasse is weggelaat.

Figuur 4.50: 'n Voorbeeld van 'n verslag vir 'n geselekteerde periode van die maandelikse
dieregetalle waar die detail van elke diertipe en -klas vir elke maand vertoon
word. Twee maande word op hierdie skerm vertoon.

Vir:
Bt~: Voa1:Iu14
Li .. C.'Vjf'UtfWB\F«mRtc'\FcmU\&FilKWOORBin.DÉ

Mauull Ja .... Die~e Dierkl.a.t DeE Toe~e§ VltlW~r Verke0f: He e-klu. Emdo Venh:il
15 I ~ooo S.A.loltn\o 001, c!rooc;, 15·ut\d 0 0 0 0 0 0
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6 I 2000 - "'(3,...) 0

" """ Vlt.kIMN ... 0 0 0
0 1128 sso ,.. -630

1 I ~(JOO Ab~Mcus Bul " 0 .." ,... -- lW< 0 " " "r t """ -- KotitIMtk .... Jj .... 300 100 0,,- -- Kotl.~wlwu"u 100 100 0 -100,,- Ab ..... _
Of.la~ 0 0 0

11 :1000
Ab ..... _ ,.,-'" " 0 " "1 I ~OOO .- Bul 10 10 10,,- ........... KOdmrtlt".3jw' 0,,- ........ XDtilDflkd,WMvlt 0,,- WyT". ">'''''

1 I 1000 *'I~tI>tf ,,>,KluD<!
1 I ~OOIl S .A.. h!ri\O Hamotl.l.t.Ind
1 I :1000 5.1.. UrlI,o Hcl:btl,6-und
, "000 s........... 001 D:IIl bm, 6-td,,- S............ 001._,"'",,- S./lhUtmo Ooi,arooc.6·W'4
11 2000 S,A. Vb.i.a:nri\o LG,I'IPtIl\,.1J1UlIdf
t 2000 -'" RlmOjur)
11 2000 VlI'iJUtmQ ... 2 2
7' ,.. 111 100 '" n., """ -- BW •• ••
8 J 2000 Abtrdftn~ Kolf .S .S
8 , 2000

Ab ..... _
KlMi l:DIt ).;-r, J jUl' 100 300.,- -- Koti,«ooc.VO}WI.I:M 0 0.,- -- o..18m1m1k 0 0.,""" -- _'" 80 80

e t """ ........ Bul 10 10
8/2000 B ....... Kodmrt}O;d'.3J" 0
8 J 1000 B ....... &.itlWt1c ..... YOMvU 0.,- ">"'" ">'Klu 0.,- ,,>,1""'" ~.,- S.......... 1lD&l, l-und

10

312



313

~ Maandelikse dieregelalleverslag virVoorbeeld 1!!Il!l E3

Maandelikse veegetalleverslag (Opsomming)
Gedruk op : 21/1112002
Vir: Allll subeenhede
Beskrywing: Vootbeeld
Lêer: C:\MyFiles\VBIFannR.eclFannUniIFiJesWOORBEElDfrc

Bel(in Toe~ee: VeIW)'1lllr Verkoop Her-Jdas. Einde Verskil
2 / 1999 0 1300 0 0 0 1300 1300
3 / 1999 1300 0 0 0 0 1300 U
4/ 1999 1300 0 0 0 0 1300 0
5 / 1999 1300 0 0 0 0 1300 0
6 / 1999 1300 0 0 0 0 1300 0
7 / 1999 1300 100 0 0 0 1400 100
8 / 1999 1400 0 0 0 0 1400 0
9 / 1999 1400 0 2 200 0 1198 -202

10 / 1999 1198 0 0 0 0 1198 0
Il / 1999 1198 0 0 0 0 1198 0
12 / 1999 1198 0 0 0 0 1198 0
1 / :lUW 1198 U U U 0 11Yl! U

2 / 2000 1198 0 0 0 0 1198 0
3 I 2000 1198 0 0 0 0 1198 0
4 I 2000 1198 0 0 0 0 1198 0
5 / 2000 1198 0 in 60 0 1128 -70
6 / 2000 1128 0 0 630 0 498 -630
7 / 2000 498 177 100 0 0 575 77
8 / 2000 575 0 0 0 0 575 0
9 / 2000 575 0 0 0 0 575 0

10 I 2000 575 0 0 0 0 575 0
11/ 2000 575 0 0 0 0 575 0
12 / 2000 575 41 1 40 0 575 0
1/ 2001 575 0 0 0 0 575 0
2 I 2001 575 0 0 0 0 575 0
3 / 2001 575 32 3 3 0 601 26
4/ 2001 601 0 0 0 0 601 0
5 / 2001 601 35 6 0 0 630 29
6 / 2001 630 0 0 0 0 630 0
7 / 2001 630 0 0 0 0 630 0
8 / 2001 630 0 0 0 0 630 0
9 / 2001 630 0 0 0 0 630 0

10/ 2001 630 0 0 0 0 630 0
11/ 2001 630 0 465 0 0 165 -465

'n Voorbeeld van 'n verslag vir 'n geselekteerde periode van die maandelikse
dieregetalle waar die detail weggelaat is en net die opsommings vir elke
maand vertoon word.

4.5.1.5 Verslag vir die naspeur van diergroepe

Die doel van hierdie verslagfunksie (Sleutelkode: >Verslae >Diere > Volg diergroepe na) is om

die oorsprong en bestemming, tesame met die groepering en verdeling van diergroepe na te

speur.

Alle diere wat in 'n kamp is, moet 'n oorsprong hê wat vanaf'n ander kamp of dieselfde kamp kan

wees, of die diere kan tot die kamp bygevoeg wees. Diere word dus van buite die

rekordhoudingstelsel bygevoeg tot die rekordhoudingstelsel waar die diere in 'n kamp



geakkommodeer word. Hierdie proses is vervat in die byvoeging en allokasie van diere na

kampe soos wat met die byvoeging van diere tot die BE bespreek is (Afdeling 3.10.5.2.1). Diere

kan dan weer vanaf die kamp verskuif word na 'n ander of na dieselfde kamp indien die klas dier

verander (Afdeling 3.10.5.2.2). Hierdie proses beslaan of bevat al die kampverskuiwings,

diergroepverdelings en -kombinerings, asook klasveranderings wat die diere ondergaan het.

Diere kan dan ook vanuit die rekordhoudingstelsel verwyder word sodat die diere nie meer deel

van die rekordhoudingstelsel uitmaak nie. Hierdie beweging van diere in en uit, asook binne die

rekordhoudingstelsel, kan grafies soos in Figuur 4.52 voorgestel word.

Die "Volg diergroepe na"-funksie stel hierdie beweging van diere in en uit die

rekordhoudingstelsel, asook binne die stelsel grafies voor, wat dan ook die geleentheid bied om

die oorsprong en bestemming van diergroepe na te speur.

Bygevoegde diere
'-------- --------'

Verwyderde diere

Figuur 4.52: 'n Skematiese voorstelling van die beweging van diere in en
uit die rekordhoudingstelsel en die verskuiwing van diere
tussen kampe.
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Die koppelvlak van hierdie funksie is só ontwerp dat die koppelvlak die vloei van diere voorstel

soos wat in Figuur 4.52 uiteengesit is. Die gebruiker begin die naspeurproses deur die oorsprong

ofposisie van die groep diere te selekteer (Figuur 4.53). Die gebruiker kan begin by diere wat

bygevoeg is ("Bygevoeg"-opsie), diere wat reeds in 'n kamp is ("In kamp"-opsie) of diere wat

verwyder is ("Verwyder" -opsie). Verder kan die gebruiker die periode selekteer deur die

siklusinligting en die "Van"-datum te selekteer. Om die proses te begin, moet die gebruiker die

"Begin"-knoppie selekteer. Die resultaat word in die onderliggende tabelle vertoon.

~Voig dierqroepe nil EJ

::1 VIJfi )10/1212001 ::J Na I

Hulp

Figuur 4.53: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die oorsprong en bestemming tesame
met die samevoeging en verdeling van diergroepe nagespeur kan word.

Op die skerm is daar vyftabelle. In die eerste tabel ("Bygevoeg"-tabel) word die inligting van

die diere wat bygevoeg is vertoon. Die inligting van die inskrywing wat vertoon word sluit die

diertipe en -klas, byvoegingsdatum, oorsprongbeskrywing, bedrag, die totale aantal diere en die

aantal wat verskuif is na 'n spesifieke kamp, in. Die tweede tabel ("Vanafkamp" -tabel) toon die

inligting van die groep diere waarvandaan die groep diere in die derde tabel afkomstig is indien

laasgenoemde vanaf'n kamp afkomstig was. Die inligting van die inskrywings wat in die tweede
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tabel vertoon word sluit die kampnommer en kampnaam, diertipe en -klas, die "Van''- en "Tot"-

datum van besetting, asook die totale aantal diere en die aantal wat verskuif is na 'n spesifieke

kamp, in. Die derde tabel ("In kamp'l-tabel) vertoon die inligting van die diere wat in die kamp

is. Die inligting van die inskrywing wat in die derde tabel vertoon word, sluit die kampnommer

en kampnaam, diertipe en -klas, die "Van "- en "Tot"-datum van besetting, asook die totale aantal

diere wat in die kamp is, in. Die vierde tabel ("Na kamp"-tabel) toon die inligting van die groep

diere waarna die diere in die derde tabel verskuif is indien die diere na 'n ander kamp verskuif

is. Die inligting van die inskrywing wat in die vierde tabel vertoon word sluit die kampnommer

en kampnaam, diertipe en -klas, die van en tot datum van besetting, asook die totale aantal diere

en die aantal wat verskuifis na 'n spesifieke kamp, in. Die vyfde tabel ("Verwyder"-tabel) dui

die inligting aan van die diere indien hulle verwyder of verkoop is. Die inligting van die

inskrywing wat in die vyfde tabel vertoon word sluit die diertipe en -klas, die

verwyderingsdatum, verwyderingsbeskrywing, die totale aantal diere, asook die bedrag ter

sprake, in.

Die inligting word dus vanaf die derde tabel gelees indien die "In kamp-opsie by die

seleksiekriteria geselekteer was. Die diere wat in die kamp is ("In kamp"-tabel, geel gekleurde

inligting) se oorsprong is diere wat bygevoeg is soos wat in die eerste tabel ("Bygevoeg"-tabel,

turkoois gekleurde inligting) vertoon word, asook die diere wat in 'n ander kamp was soos in die

tweede tabel ("Vanafkamp"-tabel, rooi inligting) aangedui word. Die diere wat in die kamp was,

is na die kampe verskuif soos wat in die vierde tabel ("Na kamp"-tabel, rooi gekleurde inligting)

vertoon word. Van die diere is ook verwyder soos wat in die vyfde tabel ("Verwyder"-tabel,

turkoois gekleurde inligting) vertoon word. Die tabelle aan die bokant van die geel dui die

oorsprong van die geel inligting aan, en die tabelle aan die onderkant van die geel tabel dui die

bestemming van die diergroepe aan.

Langs elke tabel is 'n "Volg na"-knoppie. Indien hierdie koppie geselekteer word, word die

diergroepe in die tabel nagespeur. Enkele inskrywings of meervoudige inskrywings kan

nagespeur word deur die beskikbare inskrywing of inskrywings in 'n tabel te selekteer, gevolg

deur die "Volg na-knoppie. Net die geselekteerde inskrywings word nagespeur. Indien 'n

inskrywing ofinskrywings in die "Vanafkamp''- of"Nakamp"-tabelle (tweede en vierde tabelle)
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nagespeur word, word hierdie inskrywing(s) na die "In kamp"-tabel (derde tabel) verskuif, en die

oorblywende tabelle word gevul met die inligting wat vir die geselekteerde inskrywing geldig is.

Indien 'n inskrywing in die "In kamp"-tabel nagespeur word, bly die inskrywing in die tabel en

die res van die tabelle word met die resultaat gevul. Die naspeur van die tweede tot die vierde

tabel se inskrywings word dus vanaf die middelste tabel gelees. Indien 'n inskrywing vanaf die

eerste en laaste tabel nagevolg word, word die resultaat vanaf die eerste of tweede tabel gelees,

afhangende watter inskrywing nagevolg word. Die verwyderde diere saloor "Vanaf kamp"-

inligting beskik, aangesien die diere vanaf 'n sekere kamp verwyder is. Net so sal die

toegevoegde diere oor "Na kamp"-inligting beskik, aangesien die diere na 'n kamp geallokeers

is nadat dit tot die rekordhoudingstelsel toegevoeg is. Die blou pyle aan die linkerkant van die

skerm gee 'n aanduiding van die vloei van die inligting.

Met hierdie funksie kan die gebruiker die vloei van diergroepe volg vanaf enige stadium in die

rekordhoudingsproses tot by die toevoeging van die diere tot die stelsel of tot waar die diere uit

die stelsel verwyder is. Indien die diere nie uit die rekordhoudingstelsel verwyder is nie, sal die

kamp aangedui word waar die diere hul bevind.

4.5.2 DIEREBESTUURSVERSLAE

Die dierebestuursverslae is alle verslae wat handeloor die bestuursaksies wat op die diere

toegepas is en waarvan rekord gehou is. Dit sluit die voer, melk, reproduksie, skeer,

dieregesondheid, weeg asook eie gedefinieerde aksies in.

Die groepering- en sommeringsvolgordes vir die verskillende dierebestuursverslae word in

Tabel4.6 gegee, en sal na verwys word soos wat die onderskeie verslae bespreek word.



318

Tabe14.6: Die aantal en vlak beskrywings vir die groepering- en sommering vir die
onderskeie dierebestuursverslae. Die implementering van die vlakke
word grafies in Figuur 4.1 voorgestel.

Beskrvwi nz va n.zroene rin~V lakke
Verstas Vlak 1 Vlak2 Vlak3 Vlak4 VlakS

Voeraksies
I Maand Periode - - -
2 Voer Dierklas Diertipe Kampnommer -
3 Voertipe Kampnommer - - -
4 Dierklas Diertipe - - -
5 Dierklas Diertipe Voertipe - -

Melkaksies
6 Dierklas Diertipe Melkdatum - -
7 Dierklas Diertipe - - -
8 Maand Kampnommer - - -
9 Dag Week Maand - -
10 Dierklas Diertipe Maand - -
II Maand Dierklas Diertipe - -
12 Kostebeskrywing Maand - - -
13 Maand Kostebeskrywing - - -

Reproduksie
14 Dierklas Diertipe - - -

Skeeraksies
15 Dierklas Diertipe Skeerselnaam - -
16 Dierklas Diertipe Datum - -
17 Skeerselnaam Datum Diereklas Diertipe -
18 Skeerseinaam Daturn Diertipe Dierklas -
19 Dierklas Diertipe Skeeraksie - -
20 Dierklas Diertipe Skeermetode - -
21 Dierklas Diertipe Kontrakteur - -

Dieregesondheid
22 Materiaalbeskrywing Kampnommer - - -
23 Materiaalbeskrywing Subeenheid - - -

Weegaksies
24 Dierklas Diertipe Kampnomrner - -

Eie gedefinieerde aksies
25 Maand - - - -
26 Aksie Maand - - -
27 Dierklas Diertipe Aksie Kampnommer -
28 Aksie Dierklas Diertipe - -
29 Dierklas Diertipe - - -
30 Dierklas Diertipe Aksie - -
31 Diertipe Aksie - - -
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4.5.2.1 Voerverslae

Die voerverslae sluit alle inligting van die voeraksies en voere in waarvan rekord gehou is.

Breedweg sluit dit dus die dier-, voer- en koste-inligting vir die voeraksies in. Dit kan volvoer,

aanvullende voeding, byvoeding, supplemente of lekke wees. Die voerbeskrywing en tipe sal

afhang van die beskrywings wat die gebruiker gebruik het met die opstel en vaslegging van die

tipes voere, asook die voeraksie-inligting.

Nadat hierdie verslagtipe geaktiveer is (Sleutelkode: >Verslae >Diere >Voer), kan die gebruiker

die seleksiekriteria vir die verslag opstel. Die skerm wat vertoon word waarop die

seleksiekriteria verskaf moet word, word in Figuur 4.54 vertoon. Die resultate word in die tabel

vertoon. Die tipe verslag wat vertoon ofuitgedruk kan word, word bepaal deur die kolomhoof

wat geselekteer word vir groepering en sortering. Sewe verskillende primêre verslae (14 verslae

in totaal) wat met of sonder detail vertoon en gedruk kan word, kan gegenereer word.

~~ Lys van voeraksies 13

[

Beperk inligting toll!' , ,

; Siklus: 14) 01101'.2000. 01/01/20~.~

5ubeenh.:

3,_d
Alle subeenhede

Diere voj,Jraksies
Kampt Subeer Dierlipe Eenhede Eenh./kop Kosle/eenheid ,Koste/kop Bedrag

98.00 100 10.13 10.13 ·992.25
98.00 100 2.00 2.00 ·196.00
98.00 1.00 0.00 ---0.00 -0:00
2.00 1.00 1.75 1.75 ·3.51

19.00 100 10.13 10.13 ·192.38
19.00 100 8.88 8.88 ·168.75

170.00 2.00 10.13 20.25 ·1721.25
10.00 0.10 0.51) 0.05 ·5.00
50.00 0.50 0.501 0.25 ·25.00
30.'bo 0.30 0.10 0.03 .j]jj
50.00 0.50 0.10 0.05 ·5.00
15.63 0.31 0.50 0.16 ·7.81
15.63 0.31 0.10 0.03 ·156
15.63 0.31 0.10 0.03 ·156
50.00 1.00 10.13 10.13 ·506.25
50.00 1.00 10.f3 10.13 ·506.25

6.25 0.31 0.50 0.16 ·3.13
6.25 0.31 0.10 0.03 ·0.63
6.25 0.31 0.10 ó:0:3 ·M3

20.00 1.00 10.13 10.13 ·202.50
20.00 1.00 10.13 10.13 ·202.50
15.63 0.31 0.50 0.16 ·7.81 '.

IJ Druk _1 I ;'erlaat 1

27/07/2000 lK18 De Put 98 Lusernl
27/07/2000 lK18 De Put 98 Lusem2
27/07 /2000 K35 De Put
14/12.12000 1B9 De Put

2 Veld hooi
19 Lusern

14/1212000 1B9 De Put
04/03/2002 GT6 De Put
10/06/2002 1K27 Leegte
10/06/2002 1K27 Leegte
10/06/2002 1K27 Leegte
10/06/2002 1K27 Leegte

10/06/2002 1L12 Leegte SA Merino Hamel,2·t
'10/06/2002 lL12 Leegte SA Merino Hamel. 2~
10/06/2002 1L12 Leegte SA Merino Hamel. 2·t
10/06/2002 lL12 Leegte SA Merino Hamel,2·t
10/06/2002 1L12 Leegte SA Merino Hamel. 6·t
10/06/2002 1L12 Leegte SAM erino HameL~
10706/2002 1L12 Lee te SAM erino Hamel. 6·t
10/06/2002 1L12 Leegte SA Merino Hamel. 6·t

50 Dikalsiumfosf,

r D k . '" DlUk
ru opsommrng " besonderhede

Figuur 4.54: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die seleksiekriteria vir die opstel van
die verskillende voerverslae geselekteer word.
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Indien die gebruiker die "Datum" as groepering selekteer, word die inskrywings volgens maand

vir die geselekteerde periode gesommeer (Tabel 4.6, Verslag 1). Die detail verslag sluit alle

inskrywings per maand in, terwyl die verslag sonder die detail net die maandelikse sommering

vertoon. Die inligting wat vertoon word, sluit die voerdatum, kampnommer, subeenheid, diertipe

en -klas, aantal diere, voerbeskrywing, eenhede gevoer, eenhede per kop gevoer, koste per

eenheid voer, koste per kop en die totale bedrag gevoer, in. Die gebruiker kan dus uit hierdie

verslag die hoeveel voer, die gemiddelde eenhede voer per kop, die gemiddelde koste per kop,

asook die totale koste per maand wat aan voer gespandeer is, bepaal. Die verslag sonder die

detail bestaan net uit die maandtotale.

Indien die gebruiker die "Kampnommer" as groepenng selekteer tesame met die detail

verslagtipe, word die inligting gegroepeer volgens voertipe, dierklas, diertipe en kamp waar

gevoer is (TabeI4.6, Verslag 2). Totale en gemiddeldes word vir elke tipe voer vir elke dierklas

en vir elke diertipe vir elke kampnommer bereken. Die gebruiker kan sodoende 'n detail verslag

genereer van wat aan watter diere in watter kamp gevoer was. Die verslag sonder die detail

vertoon die sommering volgens voertipe en kampnommer (TabeI4.6, Verslag 3). Die totale en

gemiddeldes vir elke voertipe vir elke kamp word bereken. Die gebruiker kan sodoende die

totale en gemiddeldes van die vertoonde faktore vir elke voer vir elke kamp waar gevoer is,

bepaal.

Indien die inskrywings volgens "Subeenheid" gegroepeer word, word elke diertipe-dierklas-

voertipe inskrywing gesommeer vir elke kamp en as inskrywings vertoon met 'n opsomming vir

elke subeenheid. Die totale voer gevoer, asook die koste-inligting van die voer word sodoende

per subeenheid bereken. Indien die detail weggelaat word, word net die totale van die kostes en

voer gevoer vir elke subeenheid, asook die totaal vir die BE bereken. Die gebruiker kan hieruit

die hoeveelheid voer, asook die gemiddelde koste per kop en totale voerkoste vir elke subeenheid

bepaal.

Indien die inskrywings volgens "Diertipe" en "Dierklas" gegroepeer word (TabeI4.6, Verslag 4),

word die totale bereken en gesommeer vir elke dierkIas en diertipe. Die totale hoeveelheid voer
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vir elke klas dier vir elke tipe dier tesame met die koste-inligting word sodoende bereken. Die

gebruiker kan byvoorbeeld die hoeveelheid en koste van voer aan lammerooie bepaal, of die

totale hoeveelheid voer wat aan 'n sekere vertakking van diere gevoer is. Indien die verslag

sonder detail geselekteer word, word net die sommering vir diertipe en -klasse vertoon.

Indien die verslag volgens die "Getal diere" gesorteer word, word 'n verslag gegenereer waarvan

die getal diere gevoer van die minste tot die meeste georden word met totale vir die geselekteerde

periode.

Wanneer die inskrywings volgens die "Voertipe" gegroepeer word (TabeI4.6, Verslag 5), kan

die gebruiker bepaal hoeveel van 'n spesifieke tipe voer aan watter tipe en klas diere gevoer is,

asook die totale hoeveelheid wat gevoer is aan alle tipes en klasse diere. Die gebruiker kan

hierdie verslag vir beplanningsdoeleindes gebruik deur byvoorbeeld die totale voerbehoefte vir

'n spesifieke tipe voer te bepaal sou die daaropvolgende periode dieselfde daarna uitsien. Indien

die detail weggelaat word, word die totale vir elke diertipe en -klas vir elke voertipe vertoon.

Deur die inskrywings volgens die "Eenhede gevoer" te rangskik word 'n verslag waar die

inskrywings in stygende orde van hoeveelheid voer gevoer, verkry.

4.5.2.2 Melkverslae

Die verslae wat handelaar melkings en melkkwaliteit word gesamentlik hier behandel, aangesien

elke melkingsaksie aan kwaliteit gekoppel kan word en verder tot op diertipe en -klasvlak van

toepassing gemaak kan word.

Nadat die melk verslagfunksie (Sleutelkode: >Verslae >Diere >Melk) geaktiveer is, verskyn die

skerm soos wat in Figuur 4.55 vertoon word. Hierdie skerm bestaan uit die raam waarin die

seleksiekriteria geselekteer word, asook drie indekse waarop die resultaat van die seleksiekriteria

vertoon word.



322

>;~ Melkkwahtellverslag EI

o:J Van datum:101~1/2000 .::J .d

Bedrag

569.39 2.91 434.93 1004.32 5931.03108275.901 18795.63

Verslag om le druk: IDetail- Sorteer o.Q,v.datum met opsomming
"fr hO gm ----.'~' 1i;:~" . -~.~-+~

I iVerlaat: 'I, L =7._ ....

Figuur 4.55: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die seleksiekriteria vir die opstel van
die verskillende melkings- en melkkwaliteitsverslae geselekteer word.

4.5.2.2.1 Die "Melkkwaliteit-/-inkomste-inligting" -indeks

Hierdie is die eerste indeks (Figuur 4.55) en bevat twee tabelle waarin die resultate vertoon word.

Die boonste tabel bevat al die inskrywings wat op grond van die verslagperiode geselekteer is.

Die inligting wat in die tabel vertoon word, sluit die melkingsdatum, diertipe en -klas, aantal

diere gemelk, liters gemelk, persentasie en kilogram bottervet, persentasie en kilogram proteïen,

melkgraad, bakterie- en somatiese seltelling, prys per liter, bedrag, BTW, kampnommer,

kilogram vastestowwe, die monster se vet- en proteïenmasssa, asook die monster se volume en

soortlike massa, in. In die tweede tabel word 'n opsomming van die inskrywings in die eerste

tabel gegee. Die tabel bevat opsommings vir die totale aantal diere gemelk of die aantal

melkings, die totale liters melk, die gemiddelde liter per melking per dier, die gemiddelde

persentasie en kilogram bottervet, die gemiddelde persentasie en kilogram proteïen, totale

kilogram vaste stowwe, gemiddelde bakterietelling, gemiddelde somatiese seltelling, gemiddelde

prys per liter, asook die totale bedrag vir die melk.
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Elfverskillende tipes verslae kan uit hierdie inligting gegenereer word. Die tipes verslae is as

volg:

1. Die "Sorteer volgens datum met detail en opsomming"-opsie.

Alle inskrywings word volledig op die verslag vertoon met opsommings vir elke dieretipe

en -klas vir elke dag (Tabel 4.6, Verslag 6). Die totale en gemiddeldes van die

verskillende eienskappe word vir elke vlak van groepering bereken. Hierdie tipe verslag

bied die gebruiker dus 'n omvattende verslag van melkinligting vir elke melkingsdatum

wat afgebreek word tot op die dierklasvlak.

2. Die "Sorteer volgens datum met detail sonder opsomming"-opsie.

Hierdie verslag is basies dieselfde as dié hierbo in punt 1bespreek, maar daar verskyn nie

opsommings vir elke diertipe en -klas nie. Net totale en gemiddeldes vir elke

melkingsdag word bereken.

3. Die "Opsomming volgens datum gesorteer"-opsie.

Met hierdie tipe verslag word die totale en gemiddeldes vir al die eienskappe vir elke

melkingsdag bereken en in die verslag vertoon. Geen individuele inskrywings vir tipe

en klas diere word vertoon nie.

4. Die "Sorteer volgens diertipe en -klas met detail en opsomming"-opsie.

In hierdie tipe verslag word die totale en gemiddeldes bereken vir elke diertipe en -klas

(Tabel 4.6, Verslag 7). Die gebruiker kan dus die opsommings van die verskillende

eienskappe vir elke dierklas vir elke diertipe bepaal. Die prestasie van elke tipe en klas

dier kan sodoende vergelyk word.

5. Die "Opsomming volgens diertipe en -klas gesorteer"-opsie.

Met hierdie tipe verslag word die totale en gemiddeldes vir die onderskeie eienskappe vir

elke tipe en klas kombinasie vir die geselekteerde periode bereken. Die gebruiker kan die

verskillende diertipes en -klasse se waardes met mekaar vergelyk ten opsigte van

byvoorbeeld totale melkproduksie, gemiddelde produksie, massa en persentasie bottervet,
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proteïen, ens.

6. Die "Sorteer volgens kamp met detail en opsomming"-opsie.

In hierdie verslag word die inligting gegroepeer volgens maand vir elke individuele kamp

waaruit diere gemelk is. Die melkproduksiepotensiaal van byvoorbeeld aangeplante

weiding kan op hierdie metode vir elke maand van die jaar bepaal word. Die

groeperingsvolgorde vir hierdie verslag word in TabeI4.6, Verslag 8 gegee.

7. Die "Opsomming volgens kamp"-opsie.

Met hierdie verslag word die totale en gemiddeldes van elke maand vir elke kamp

waaruit gemelk is, bereken. Geen individuele melkingsinligting word getoon nie.

8. Die "Grafieke van melkproduksie"-opsie.

Hierdie verslag bestaan uit twee grafieke, naamlik melkproduksie per dag en per dier wat

op 'n maandbasis uitgedruk word. Die produksie is op die y-as en die maand op die x-as,

Hierdie grafieke toon dus die neiging van melkproduksie per dag en per dier grafies aan.

Die gebruiker kan dus met 'n oogopslag die neiging en produksiepeile bepaal.

9. Die "Grafieke van vastestowwe"-opsie.

Met hierdie tipe verslag word die melkvastestowwe naamlik bottervet, proteïen, asook

die totale vastestofinhoud as 'n persentasie en massa op 'n maandbasis voorgestel deur

middel van grafieke. Die massa en persentasie word op die y-as en die maand op die x-as

voorgestel. Hierdie verslag bestaan dus uit vyfverskillende grafieke. Twee vir bottervet

en proteïen elk, asook een vir die totale massa vastestowwe geproduseer. 'n Gedeelte van

'n voorbeeld van hierdie verslag word in Figuur 4.56 vertoon.

10. Die "Grafieke van bakterie- en somatiese seltellings"-opsie.

Die grafiekverslag van die baterietellings, asook dié van die somatiese seltellings, word

op een bladsy vertoon op dieselfde metode as wat vir die melkvastestowwe gebruik is.

Die tellings word op die y-as vertoon met die onderskeie maande op die x-as.
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11. Die "Grafieke van melkprys en inkomste"-opsie.

Twee grafieke wat die melkprys en melkinkomste uitbeeld word op hierdie verslag

vertoon. Die prys en inkomstebedrag word op die onderskeie y-aste vertoon, en die

maande op beide die x-aste.

Melkvastestowwe
~ lIP: 21111J2002 Pciodt: 11A)41)OO1) ld. l)4,(1ln01)2

~V~
Ltc: C:\l4Ynltf\VB'I'cmRtc'h:mtNl1"Urc'WOORBEnt>k/;

r.: M('lkmhgtln!) YII Voorbeeld BOO EI

11.<l4f2000

4.5.2.2.2 Die "Geallokeerde koste"-indeks vir melk

Die geallokeerde melkkoste-inligting word op die tweede indeks van die melkverslae

(Sleutelkode: >Verslae >Diere >Melk) vertoon. Hierdie indeks (Figuur 4.57) bevat een tabel

waarin die resultate van die geallokeerde koste vertoon word.

Die inligting wat in die tabel vertoon word bestaan uit die datum waarop die koste aangegaan is,

die diertipe en -klas, 'n kostebeskrywing, die bedrag, asook die BTW-peil wat van toepassing op

die koste is. Indien die gebruiker 'n koste aanteken maar nie die diertipe of -klas verskafhet nie,

sal die koste oorhoofs aan die produk, melk, toegeken word. Indien die diertipe wel verskaf is,
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word die koste aan die ras oftipe dier geallokeer. Indien die tipe en klas verskaf is, word die

koste tot op dierklasvlak geallokeer. Die verskaffing van die diertipe en -klas bepaal dus die vlak

van allokasie wat sal plaasvind.

;;,~ MeikkwalIteItverslag EI

:::J Van datum:101/Ol/2000 :.:J _j Tot datum :101/Oll2(J()3 :.:J _j

18/03/2002 Bonsmara IKoeimel kalf. 3 jaar Bemarki~kosl:.::.e _
14/06/200'2 Bonsmara ;Koeimel kal~ volwasse Bemarkingskoste

14/1112000 Aberdeen An us Die,egesondheid: Gereedska
01/0612001 Abetdeen Angus KJ.

14/06/2002 Bonsmara Koeimel keil. volwasse Dierecesondheid' Kastreer rekkies

Figuur 4.57: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die inskrywings vir die verslag van
geallokeerde koste vir melk vertoon word. Die gebruiker kan ook die
tipe kosteverslag hier selekteer.

Ses verskillende tipes verslae ten opsigte van geallokeerde kostes kan uit hierdie inligting

gegenereer word. Die verslae is as volg:

1. Sorteer volgens datum met opsommings vir elke dag, week en maand.

Alle inskrywings word volledig op die verslag vertoon met opsommings vir elke dag,

week en maand (TabeI4.6, Verslag 9). Die gebruiker kan sodoende die totale koste per

dag, week en maand bepaal.
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2. Sorteer volgens datum met 'n maandelikse opsomming.

Hierdie verslag is basies dieselfde as die in punt 1hierbo bespreek, maar daar verskyn net

'n opsomming vir elke maand en nie vir elke dag en week nie. Dit is dus net 'n korter

vorm van dieselfde verslag.

3. Sorteer volgens diertipe en -klas vir elke maand.

Hierdie verslag bereken die kostes vir elke diertipe en -klas vir elke maand (TabeI4.6,

Verslag 10). Alle kostes wat nie oor 'n diertipe en -klas beskik nie, word saamgevoeg.

Alle kostes wat net oor 'n diertipe beskik, word saam gegroepeer. Sodoende kan die

gebruiker die geallokeerde koste aan dierklasse en diertipes vir elke maand bereken.

4. Sorteer volgens maand vir elke diertipe en -klas.

Hierdie verslag bereken die maandelikse kostes vir elke diertipe en -klas (Tabel 4.6,

Verslag 11). Alle kostes wat nie oor 'n diertipe en -klas beskik nie, word saamgevoeg.

Alle kostes wat net oor 'n diertipe beskik, word saam gegroepeer. Die gebruiker kan dus

die agtereenvolgende maande se kostes vir elke diertipe en -klas bereken.

5. Sorteer volgens kostebeskrywing met maandelikse opsommings.

Hierdie verslag bereken die totale koste vir elke kostebeskrywing, asook die totale

maandelikse koste (TabeI4.6, Verslag 12). Die gebruiker kan dus die totale koste vir

elke kostebeskrywing vir elke maand bereken en vir byvoorbeeld begrotingsbeplannings

gebruik.

6. Sorteer volgens maand met opsommings vir elke kostebeskrywing.

Hierdie verslag bereken die maandelikse kostes vir elke kostebeskrywing, asook die

totale koste vir die spesifieke kostebeskrywing vir die geselekteerde periode (TabeI4.6,

Verslag 13). Die gebruiker kan dus die agtereenvolgende maande se kostes vir elke

kostebeskrywing bepaaL
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4.5.2.2.3 Die "Balans"-indeks van die melkverslag

'n Balans van die direkte inkomste en koste van melk word op die derde indeks van die

melkverslae (Sleutelkode: >Verslae> Diere >Melk) vertoon. Die totale inkomste en koste, asook

die inkomste en koste per kop word vertoon. Net so word die totale balans, asook die balans per

kop vertoon. Net die direkte inkomste en koste wat in die twee tabelle op hierdie vorm vertoon

word, is vir die berekening van hierdie balans gebruik.

4.5.2.3 Reproduksieverslae

Dit is baie belangrik dat 'n boer goeie reproduksiepeile handhaaf, aangesien die aanwas die

verkoopbare produk van die dierevertakking uitmaak, veral waar vleis die primêre produk is.

Selfs waar vleis die sekondêre produk is, is dit belangrik dat die boer die maksimum verkoopbare

jong diere het. Die boer moet dus weet wat sy diere se reproduksiepeil is, en dit word uitgedruk

as lam- of kalf- en speenpersentasie.

Die reproduksieverslae (Sleutelkode: >Verslae >Diere >Reproduksie) bestaan uit drie

komponente, naamlik die paringsinligting, die diere wat as nageslag aangeteken is en die

kombinasie van laasgenoemde twee wat die nageslag uitdruk as 'n persentasie van die parings.

Lam-/kalfpersentasie word gedefinieer as die aantal ooie/koeie gelam/gekalf per ooie/koeie

gepaar. Net so word die speenpersentasie uitgedruk as die aantal diere gespeen per vroulike diere

gepaar.

Aangesien hierdie rekordhoudingstelsel van groepe diere gebruik maak, word die nageslag

volgens die beskrywing uitgedruk as 'n persentasie van die beskrywing van die vroulike diere wat

die gebruiker aangedui het as gepaar. Om verwarring te voorkom is dit wenslik dat die

beskrywing van die vroulike diere van dieselfde diertipe en klas moet wees. Indien verskillende

klasbeskrywings van dieselfde diertipe as gepaar aangedui word, sal die nageslag as 'npersentasie

van beide uitgedruk word, wat verwarring kan veroorsaak.

Die reproduksie-inligting word bereken vanaf die dieretoevoegings-, parings- en

nageslaginligting. Die invoer van hierdie inligting is onderskeidelik in Afdelings 3.10.5.2.1,
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3.10.5.3.2 en 3.10.5.3.3 bespreek.

Nadat die reproduksie-verslagfunksie geaktiveer is, word die skerm soos in Figuur 4.58, wat uit

die seleksiekriteriaraam en drie indekse bestaan, vertoon. Die tweede en derde indeks bevat die

onderliggende inligting, naamlik die paar- en nageslaginligting wat nodig is en gebruik word om

die reproduksie-inligting te bereken. Die tweede en derde indeks sal eerste bespreek word, asook

die verslae wat daarmee gepaard gaan voordat die reproduksieverslag bespreek word.

"'~ Reproduksie J3

I !"'Beperk dfltums tol: ,,;
i I Siklus: Jr.A::-lIe-::sik:-:-lu~ss""e_. ''''''''-''';'':''''--'-"''':3:''1
l '~=~=

Kamp nrol
datum

~,
Kamprlo:

11/09/1999 GTG
20/12/2002 189

"

Figuur 4.58: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die seleksiekriteria en resultate van
reproduksie vertoon word. Inhierdie skerm word die paarinligting
vertoon.

Die gebruiker moet eerstens die verslagperiode selekteer. Die gebruiker moet in gedagte hou dat

die paarperiode en die nageslag, wat as resultaat van die paring voortspruit, binne die periode of

of die geselekteerde twee datums moet voorkom, anders word die paring van een groep diere

gekombineer met die nageslag van 'n ander paringsgeleentheid. Dit is ook moontlik om meer as

een paringsgeleenthied met hul resulterende nageslag binne 'n geselekteerde periode te

kombineer. So byvoorbeeld kan die gebruikers wat van twee paarseisoene in een jaar gebruik
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maak, die "Van"-datum so selekteer dat die "Van"-datum voor die eerste paring, en die "Tot"-

datum na die aantekendatum (toevoegingsdatum van nageslag) van die tweede paarseisoen se

nageslag is. Die gemiddelde vir beide paarseisoene sal sodoende bereken word. 'n Groot

voordeel van hierdie metode is dat die aantal vroulike diere korrek bepaal word in die geval waar

boere van twee paarseisoene in eenjaar gebruik maak.

Op die tweede indeks (Figuur 4.58) word twee tabelle wat die paringsinligting bevat, vertoon.

Die boonste tabel bevat 'n opsomming van al die diertipes en -klasse wat as gepaar aangedui is.

Elke inskrywing kan uit meer as een groep diere, met dieselfde beskrywing, saamgestel wees.

Hierdie samestelling word in die onderste tabel tesaam met die kampnommer en

beweidingperiode, getoon. Die inligting op hierdie indeks kan in die vorm van 'n verslag vertoon

en uitgedruk word. Die inligting op die verslag word gegroepeer volgens diertipe en -klas

(Tabel 4.6, Verslag 14).

Op die derde indeks (Figuur 4.59) word twee tabelle wat die nageslaginligting bevat, vertoon.

Die boonste tabel bevat 'n opsomming van al die diertipes en -klasse wat as nageslag gemerk is.

Elke inskrywing kan uit meer as een groep diere, met dieselfde beskrywing, saamgestel wees.

Hierdie samestelling word in die onderste tabel tesaam met die byvoegingsdatum, hoeveelheid

en oorsprongbeskrywing, getoon. Die inligting op hierdie indeks kan in die vorm van 'n verslag

vertoon en uitgedruk word. Die inligting op die verslag word gegroepeer volgens diertipe en-

klas (TabeI4.6, Verslag 14).

Op die eerste indeks (Figuur 4.60) word die reproduksie-inligting, wat die resultaat van die paar-

en nageslaginligting is, getoon. Die indeks bevat een tabel wat die inligting van die gepaarde

vroulike diere en die nageslag bevat met die hoeveelheid van elk, asook die persentasie wat die

nageslag van die getal vroulike diere uitmaak. Die gebruiker moet dus in gedagte hou watter

nageslagbeskrywing sogende en gespeende diere onderskeidelik verteenwoordig. Indien die

inligting in Figuur 4.60 as voorbeeld geneem word, kan gesien word dat die "suiplam"-klas 95%

van die ooigetal uitmaak. Dié beskrywing is gebruik om sogende lammers voor te stel. Dit gee

'n aanduiding van die lampersentasie. Die "lam, gespeen, 4 maande"-klas beskryf die gespeende

diere en verteenwoordig dus die speenpersentasie van 90%. Dieselfde kan vir die ander diertipes
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en -klasse gesê word.

~~ Reproduksre E3

Figuur 4.59: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die seleksiekriteria en
resultaat van reproduksie vertoon word. In hierdie skerm
word die nageslaginligting vertoon .

Aberdeen Angus 100 Kolf 85 85.00

, I:

.;~ Reproduk". E3

#],g, Reproduksie inligling

I Hoev. vrou!"'e Nageslagkla. Nageslag hoev, !lo:
diere

Jj'1:

Aberdeen Angus

········1·········· ..············ .. "·· ..·· 'li.~.;~~:~~.~:~..T".. ~~~.~ ".""" "'" ..mm ; ""·,,, .. • •..;·1SA Merino
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Druk ,I
Hulp J I. Verlaai

Figuur 4.60: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die seleksiekriteria en
resultaat van reproduksie op drie verskillende indekse
vertoon word. In hierdie skerm word die reproduksie-
inligting vertoon.
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4.5.2.4 Skeerverslae

Die skeerverslae handeloor die skeeraksie-inligting, asook die direkte skeeraksiekoste wat

aangeteken is. Aangesien 'n skeeraksie aan 'n spesifieke skeerseinaam gekoppel is, kan

onderskeid tussen skeersels gemaak word. Hierdie koppeling maak dit moontlik om verskeie

skeeraksies te onderskei of saam te voeg en om die skeeraksies aan veselkwaliteit te koppel.

oj~ Skeerselverslag 13

SOIteer O.g.v.:
, Datum

Beperk inligting tol:.I""'-~":;::~:;;~;:;;;;:;;:;:;~;::::~*:~::=~;;~:;;:::~7'4'-~4-"""'-"""'t
r Gebruik datums

i (0" Gebr. skeernm.

Figuur 4.61: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die seleksiekriteria en resultaat vir
die skeeraksie-inligtingverslag geselekteer en vertoon word.

Nadat die verslagfunksie geaktiveer is (Sleutelkode: >Verslae >Diere >Skeer) verskyn die skerm

soos wat in Figuur 4.61 vertoon word. Die gebruiker begin deur die opsie te selekteer wat aandui

dat 'n periode of die skeerseinaam as seleksiekriteria moet dien. Indien die skeerselnaamopsie

geselekteer word, moet die gebruiker 'n skeerseinaam uit die oopvoulys selekteer. In dié lys kan

die "Alle skeersels"-opsie geselekteer word om alle skeerselname in te sluit. Beide hierdie opsies

het 'n groot invloed op die tipe inligting wat in die verslae vertoon word. So byvoorbeeld kan

verskeie skeeraksies saamgevoeg word deur van die periode-opsie gebruik te maak. Soos wat
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die kriteria geselekteer word, word die resultate bereken en in die twee tabelle vertoon. Die

onderste tabel verskaf 'n opsomming van die totale inkomste, koste, balans, aantal diere,

inkomste per kop, koste per kop en balans per kop. Hierdie inligting word verkry vanaf die

inligting in die boonste tabel, asook die koppeling tussen hierdie inligting en die

veselkwaliteitinligting wat later bespreek sal word.

Agt verskillende verslae kan gegenereer word deur die verskillende groeperingsvolgorde te

selekteer. Die groeperingsvolgorde word geselekteer deur die kolomhoofde met die muis te

selekteer. Op die verslae word ook 'n kort opsomming van die totale inkomste en koste, asook

die inkomste en koste per kop vir die skeerseinaam verskaf. Die verslae is as volg:

1. Groepeer volgens skeerselnaam.

Totale vir elke diertipe en -klas word vir en binne elke skeerseinaam bereken (TabeI4.6,

Verslag 15). Die gebruiker kan dus uit hierdie verslag bepaal hoeveel diere van watter

tipe en klas tydens elke skeersel geskeer is.

2. Groepeer volgens datum.

Indien die inligting volgens datum gegroepeer word, word die totale getal diere vir elke

tipe en klas dier vir elke skeerdatum bereken (TabeI4.6, Verslag 16). Die gebruiker kan

dus uit hierdie verslag bepaal hoeveel diere van watter tipe en klas op elke skeerdatum

geskeer is.

3. Groepeer volgens diertipe.

Indien die inligting volgens diertipe gegroepeer word, word die totale getal diere vir elke

tipe dier vir die geselekteerde periode bereken, veral wanneer 'n lang periode met

verskeie skeerselname geselekteer is (TabeI4.6, Verslag 17).

4. Groepeer volgens dierklas.

Hierdie verslag word bykans op dieselfde metode as in punt 3 gegroepeer, behalwe dat

die diertipe en -klas omgeruil word (TabeI4.6, Verslag 18). Laasgenoemde twee verslae

dui vir die gebruiker aan hoeveel van watter klas en tipe diere gedurende die onderskeie
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skeerdatums en skeersels geskeer is.

5. Groepeer volgens diergetal.

Hierdie verslag het geen groeperings nie. Die inskrywings word net gerangskik in

stygende volgorde van dieregetal.

6. Groepeer volgens skeeraksie.

Met hierdie tipe verslag word die inskrywings gegroepeer volgens die skeeraksie, diertipe

en -klas (Tabel 4.6, Verslag 19). Met hierdie verslag kan die gebruiker die aantal diere

wat gemikskeer of 'n volle skeer ontvang het, bepaal.

7. Groepeer volgens skeermetode.

Met hierdie tipe verslag word die inskrywings gegroepeer volgens die skeermetode,

diertipe en -klas (TabeI4.6, Verslag 20). Met hierdie verslag kan die gebruiker die aantal

diere bepaal wat byvoorbeeld met die hand ofmasjien geskeer is.

8) Groepeer volgens kontrakteur.

Met hierdie tipe verslag word die inskrywings gegroepeer volgens die skeerkontrakteur,

diertipe en -klas (Tabel 4.6, Verslag 21). Met hierdie verslag kan die gebruiker

byvoorbeeld die aantal diere wat deur die verskillende kontrakteurs geskeer is, bepaal.

4.5.2.5 Dieregesondheidsverslae

Die dieregesondheidsverslae handeloor alle dieregesondheidsaksies, middels en kostes wat die

gebruiker van rekord gehou het. Nadat dié funksie (Sleutelkode: >Verslae >Diere

>Dieregesondheid) geaktiveer is, verskyn die vorm soos wat in Figuur 4.62 vertoon word.

Die gebruiker begin deur die periode en subeenheid vir die verslag te selekteer. Indien "Alle

subeenhede" of geen seleksie by die subeenheid gemaak word nie, het dit tot gevolg dat alle

subeenhede in ag geneem word by die seleksie van dieregesondheidsinskrywings.
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Figuur 4.62: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die seleksiekriteria en resultaat van
die dieregesondheidsverslae onderskeidelik geselekteer en vertoon word.

Die seleksie van die kolomhoofbepaal die groepering en tipe verslag wat gegenereer gaan word.

Die datum, aksie, materiaal, diertipe en -klas, dieregetal, diermassa, aanwendingstempo of

eenhede materiaal per kop, totale eenhede materiaal, koste per eenheid materiaal, koste per kop,

totale koste (bedrag), kampnommer en subeenheid kan gebruik word om die verskillende tipes

verslae te genereer wat dan ook verskillende groeperings van inligting tot gevolg het. Die

verskillende verslae beantwoord dan die moontlike vrae aangaande dieregesondheid, middels en

kostes. Elke groepering binne 'n verslag sluit 'n opsomming van dieregesondheidseienskappe,

naamlik die aantal diere, gemiddelde diermassa, eenhede materiaal per kop, totale eenhede

materiaal, koste per eenheid, koste per kop en die totale bedrag vir die maand in. Waar moontlik,

word die totale en gemiddeldes vir hierdie eienskappe vir elke groepering en verslag bereken.

Die groeperings en verslae is as volg:

1. Groepeer volgens datum.

Indien die inskrywings volgens datum gegroepeer word, word opsommings vir elke
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kalendermaand gegenereer. Elke behandeling aan elke tipe dier word op hierdie verslag

getoon met totale vir die maand. 'n Opsomming van totale en gemiddeldes vir die totale

verslag word aan die onderkant van die verslag vertoon. So kan die totale aantal diere,

die gemiddelde koste per kop, asook die totale dieregesondheidskoste aan

gesondheidsmiddels per maand bereken word, asook vir die totale geselekteerde periode

en subeenheid of subeenhede.

2. Groepeer volgens aksie.

Met hierdie verslag word die inskrywings gegroepeer volgens die aksie. Die aksies kan

byvoorbeeld algemene gesondheid, doseer, antibiotika, dip, ent en opsies wees wat die

gebruiker self opgestel het. Die totale en gemiddeldes van die genoemde

dieregesondheidseienskappe word sodoende vir elke tipe aksie bereken, asook vir die

totale geselekteerde periode en subeenheid of -eenhede. Die gebruiker kan sodoende die

totale en gemiddeldes vir die genoemde eienskappe vir elke tipe aksie bepaal. So

byvoorbeeld kan die totale hoeveelheid middel vir die doseer- of entaksie bepaal word.

3. Groepeer volgens materiaal.

Met hierdie verslag word die inskrywings gegroepeer volgens die materiaal wat gebruik

is. Die materiaal kan byvoorbeeld doseermiddelname, entstofname, antibiotikaname,

ensovoorts wees. Hierdie materiaalbeskrywings is deur die gebruiker opgestel. Die

totale en gemiddeldes van die genoemde dieregesondheidseienskappe word sodoende vir

elke tipe materiaalbeskrywing bereken, asook vir die totale geselekteerde periode en

subeenheid of -eenhede. Die gebruiker kan so byvoorbeeld die totaal van 'n doseermiddel

vir die geselekteerde subeenheid of subeenhede vir die geselekteerde periode bepaal.

Indien die periode 'n jaar lank was, word die totale hoeveelheid middele vir die jaar

bereken, wat met finansiële begrotings en beramings handig te pas kom.

4. Groepeer volgens diertipe.

Met hlerdie verslag word die inskrywings gegroepeer volgens die diertipe en -klas wat

behandel is. Die totale en gemiddeldes van die genoemde dieregesondheidseienskappe

word sodoende vir elke diertipe en -klas bereken, asook vir die totale geselekteerde
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periode en subeenheid of -eenhede. Die gebruiker kan so byvoorbeeld die totale

dieregesondheidskoste aan 'n spesifieke tipe of klas dier bepaal.

5. Groepeer volgens dierklas.

Met hierdie verslag word die inskrywings gegroepeer volgens die dierklas wat behandel

is. Die totale en gemiddeldes van die genoemde dieregesondheidseienskappe word

sodoende vir elke dierklas bereken, asook vir die totale geselekteerde periode en

subeenheid of -eenhede. Die gebruiker kan so byvoorbeeld die totale koste aan 'n

spesifieke klas dier (byvoorbeeld "Bulle") bepaal, ongeag die diertipe.

6. Groepeer volgens dieregetalle.

Met hierdie verslag word die inskrywings gerangskik volgens die behandelingsdatum en

dieregetalle in stygende volgorde. Die inskrywings word dus in stygende volgorde van

dieregetalle vir elke behandelingsdatum georden. Die totale en gemiddeldes van die

genoemde dieregesondheidseienskappe word vir die totale geselekteerde periode en

subeenheid of -eenhede bereken.

7. Groepeer volgens diermassa.

Met hierdie verslag word die inskrywings in stygende volgorde van dieremassa

gerangskik. Die totale en gemiddeldes van die genoemde dieregesondheidseienskappe

word vir die totale geselekteerde periode en subeenheid of -eenhede bereken.

8. Groepeer volgens aanwendingstempo (eenhede per kop).

Met hierdie verslag word die inskrywings in stygende volgorde van toedieningstempo

(eenhede per kop) gerangskik. Die totale en gemiddeldes van die genoemde

dieregesondheidseienskappe word vir die totale geselekteerde periode en subeenheid of

-eenhede bereken.

9. Groepeer volgens totale eenhede toegedien.

Met hierdie verslag word die inskrywings in stygende volgorde van totale toegediende

hoeveelheid materiaal gerangskik. Die totale en gemiddeldes van die genoemde
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dieregesondheidseienskappe word vir die totale geselekteerde periode en subeenheid of

-eenhede bereken.

10. Groepeer volgens koste per eenheid.

Met hierdie verslag word die inskrywings in stygende volgorde van koste per eenheid

materiaal gerangskik. Die totale en gemiddeldes van die genoemde

dieregesondheidseienskappe word vir die totale geselekteerde periode en subeenheid of

-eenhede bereken.

11. Groepeer volgens koste per kop.

Met hierdie verslag word die inskrywings in dalende volgorde van koste per kop

gerangskik. Die totale en gemiddeldes van die genoemde dieregesondheidseienskappe

word vir die totale geselekteerde periode en subeenheid of -eenhede bereken.

13. Groepeer volgens kampnommer.

Met hierdie verslag word die inskrywings gegroepeer volgens die materiaal en

kampnommer waar die behandeling toegepas was (TabeI4.6, Verslag 22). Die totale en

gemiddeldes van die genoemde dieregesondheidseienskappe word sodoende vir elke tipe

materiaalbeskrywing vir elke kamp bereken, asook vir die totale geselekteerde periode

en subeenheid of -eenhede. Die gebruiker kan so byvoorbeeld die totaal van 'n

materiaalbeskrywing (byvoorbeeld "doseermiddel") vir elke kamp, asook vir die

geselekteerde subeenheid of subeenhede vir die geselekteerde periode, bepaal. Dit mag

byvoorbeeld wees dat sekere kampe meer gedoseer moet word as ander, of dat sekere

kampe meer onderhewig aan brommeraanvalle is. Hierdie verslae kan as aanduiding

dien.

12. Groepeer volgens bedrag.

Met hierdie verslag word die inskrywings in dalende volgorde van totale bedrag ofkoste

per behandelingsdatum gerangskik. Die totale en gemiddeldes van die genoemde

dieregesondheidseienskappe word vir die totale geselekteerde periode en subeenheid of

-eenhede bereken.
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14. Groepeer volgens subeenheid.

Met hierdie verslag word die inskrywings gegroepeer volgens die materiaal en die

subeenheid van die kamp waar die behandeling toegepas was (Tabel 4.6, Verslag 23).

Die totale en gemiddeldes van die genoemde dieregesondheidseienskappe word sodoende

vir elke tipe materiaalbeskrywing vir elke subeenheid bereken, asook vir die totale

geselekteerde periode en subeenheid of -eenhede. Die gebruiker kan so byvoorbeeld die

totaal van 'n materiaalbeskrywing (byvoorbeeld "entstof' of "doseermiddel") vir elke

subeenheid, asook vir die geselekteerde subeenhede vir die geselekteerde periode bepaal.

Dit mag byvoorbeeld wees dat 'n subeenheid meer gedoseer moet word as ander. Hierdie

verslae kan as aanduiding dien van die hoeveelheid en waarde van materiaal gebruik per

subeenheid.

4.5.2.6 Weegverslae

Met die weegverslae word die gewigte wat met die verskillende wegings verskry is in

verskillende verslae saamgevat. Nadat die weegaksie-verslagfunksie (Sleutelkode: >Verslae

>Dier >Gewigte) geaktiveer is, word die skerm soos in Figuur 4.63 vertoon.

Die gebruiker kan die periode en subeenheid gebruik om die inskrywings te selekteer. Die

resultaat van die seleksie word in die tabel vertoon. Die inligting wat vertoon word, sluit die

diertipe en -klas, rekordnommer, datum, dieregetal (hoeveelheid), gemiddelde gewig,

gewigstoename, aantal dae tussen wegings, gemiddelde daaglikse toename (GDT) en totale

gewig van die groep diere in. Die rekordnommer is baie belangrik, aangesien dit die berekening

van die GDT moontlik maak. Die GDT kan net bereken word vir die inskrywings waarvan die

rekordnommer dieselfde is. Die rekordnommer van 'n groep diere verander sodra die gebruiker

diere tot die groep toevoeg, verwyder, verkoop of van kamp verskuif. Dit is dus belangrik om

te onthou om die groep diere se gewigte aan te teken net voor en net na van hierdie aksies

uitgevoer word. Die GDT word bereken met die volgende vergelyking en word uitgedruk in die

eenhede waarin die gewigte aangeteken is:
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GDT
11m
I1d (4.12)

waar,
GDT = gemiddelde daaglikse toename

IJ. m = massa verandering

IJ. d = aantal dae verskil tussen begin- en einddatum

mo= aanvangsmassa

ml = eindmassa

do= datum waarop mo bepaal is

dl = datum waarop ml bepaal is

"i~ lys van weegaksies 13

l'

106 189 30/01/2003
104 189 11/06/2002
104 189 18/06/2002
104 189 25/06/2002

Sorleer verslag volgens: IGOT·inligting

Figuur 4.63: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die seleksiekriteria en resultaat van
die weegaksies en gewigverslae onderskeidelik geselekteer en vertoon
word.
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Vier verskillende verslae wat gebaseer is op die weegaksie en gewiginligting, kan geselekteer

word en is as volg:

1. Die eerste verslag is 'n GDT-verslag. Die inskrywings op die verslag word volgens die

rekordnommer gegroepeer en gesommeer. Die diertipe en -klas, weegdatum, getal diere,

gemiddelde massa, GDT, totale gewig, kampnommer en subeenheid word vertoon. Vir

elke rekordnommer word die gemiddelde gewig, die gewigstoename, GDT en

gemiddelde totale gewig bereken. Die rekordnommer bepaal dus die vergelykbare

diergroepe. 'n Opsomming van die aantal rekordgroepe, gemiddelde gewig, gemiddelde

gewigstoename, gemiddeelde GDT en gemiddelde totale gewig word vir die

geselekteerde periode op die verslag bereken. Wanneer die gebruiker byvoorbeeld diere

voer vir afronding, is dit uiters noodsaaklik om die GDT-inligting vir die gevoerde diere

te bereken. Die GDT dui dus die tempo van gewigstoename aan en kan gebruik word om

teikengewigte te bereken.

2. Die tweede verslag is waar die inskrywings volgens die rekordnommer, diertipe en -klas

gegroepeer word. Op hierdie verslag kan die gebruiker die gewigte en GDT-inligting

volgens elke dierklas vir elke diertipe bereken. Totale en gemiddeldes word vir beide die

diertipe en -klas bereken. Die sommering word ook vir die periode bereken. Die

gebruiker kan kan dus bepaal watter tipe en klas diere die mees gunstigste GDT-waardes

het.

3. Die derde verslag is waar die inskrywings volgens die rekordnommer en kampnommer

gegroepeer word (TabeI4.6, Verslag 24). Op hierdie verslag kan die gebruiker die totale

en gemiddelde gewigte en GDT-inligting volgens elke dierklas vir elke diertipe vir elke

kamp waar diere geweeg is, bereken. Die gebruiker kan sodoende die gewigstoename en

GDT van elke kamp op die BE bepaal. So byvoorbeeld kan die GDT van veld of 'n

spesifieke aangeplante weiding bepaal word.

4. Die vierde verslag is waar die weeginligting volgens weegdatum gegroepeer word met

'n opsomming vir die geselekteerde periode. Hierdie verslag dui dus vir die gebruiker die
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gewigte van die verskillende groepe diere aan wat tydens elke weegaksies geweeg is,

asook die getal, totale massa en kamp waar die diere tydens die weegaksie was.

4.5.2.7 Eie of gebruiker-gedefinieerde aksieverslae

Die eie gedefinieerde aksieverslae word met hierdie funksie (Sleutelkode: >Verslae >Diere

>Ander aksies) gegenereer. Die skerm wat vertoon word, word in Figuur 4.64 vertoon. Die

gebruiker moet die periode vir die verslag selekteer, asook die aksie waarvoor die verslag

benodig word. Die verskillende aksies wat die gebruiker opgestel het, sal bepaal watter opsies

in die oopvoulys beskikbaar is. Die gebruiker kan een of alle beskikbare aksies in die verslag

vertoon of saamvat. Daar kan ook onderskeid tussen verskillende subeenhede vir hierdie tipe

verslae gemaak word, so nie kan al die subeenhede gekombineer word.

, :>,~ Lys van ander dierebestuursaksies Ei

Van datum: 114/12/2000

2.00
0.35
2.00
0.50

Hulp
,

r- 0 k . ... Druk I' 0 Ir., , ru opsomming \', besonderhede] ru tt

Figuur 4.64: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die seleksiekriteria en resultaat van
die eie gedefinieerde aksiesverslae onderskeidelik geselekteer en vertoon
word.
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Sewe verskillende verslae is beskikbaar deur die verskillende kolomhoofde te selekteer. Die

spesifieke verslag kan ook met of sonder besonderhede vertoon en gedruk word. Die totale

moontlike aantal verslae is dus 14 en is as volg.

1. Indien die "Datum "-kolomhoof geselekteer word tesame met die besonderhede (detail),

word die verslag volgens die datum gegroepeer met maandelikse opsommings (TabeI4.6,

Verslag 25). Alle besonderhede word sodoende per maand gesommeer ten opsigte van

getal diere behandel, eenhede materiaal gebruik, koste per eenheid, koste per kop, asook

die totale bedrag vir die handeling.

lndien die verslag sonder die detail geselekteer word, word die verskillende aksies vir

elke maand gesommeer en die totaal vir alle aksies gedurende die maand bereken

(Tabel 4.6, Verslag 26).

2. Indien die "Kampnommer"-kolomhoof geselekteer word tesame met die besonderhede

(detail), word die verslag volgens die diertipe en -klas en bestuursaksie gegroepeer vir

elke kampnommer met opsommings vir elk van hierdie groepe (TabeI4.6, Verslag 27).

Die gebruiker kan dus die totale vir elke klas dier vir elke tipe dier in elke kamp vir elke

aksiebeskrywing bepaal. Die gebruiker kan byvoorbeeld bepaal hoeveellammers in 'n

sekere kamp gemerk is.

Indien die verslag sonder die detail geselekteer word, word die verskillende aksies vir

elke kampnommer op dieselfde wyse gegroepeer (TabeI4.6, Verslag 27), maar die detail

word nie getoon nie. Net die opsommings van die onderskeie groeperings, naamlik

diertipe en -klas, aksie en kampnommer, word vertoon vir elke kamp, asook vir die totale

verslag.

3. Indien die "Subeenheid"-kolomhoof geselekteer word tesame met die besonderhede

(detail), word die verslag volgens die subeenheid gegroepeer en die verskillende

inskrywings word gesorteer volgens die aksie. Sommerings word vir die onderskeie
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subeenhede, asook die totale verslag vertoon. Die gebruiker kan dus onderskeid tussen

die verskillende subeenhede maak ten opsigte van die eie gedefinieerde aksies.

Indien die verslag sonder die detail geselekteer word, word net die sommerings vir die

verskillende aksies wat op 'n subeenheid plaasgevind het, vertoon. Die tipe en klas diere

word nie vertoon nie, net die totale getalle en koste-inligting per aksie.

4. Indien die "Diertipe" en "Dierklas"-kolomhoofde geselekteer word tesame met die

besonderhede (detail), word die verslag volgens die aksie, diertipe en -klas gegroepeer

(TabeI4.6, Verslag 28). Die gebruiker kan uit hierdie verslag die totale en gemiddeldes

vir elke tipe aksie wat elke tipe en klas diere ontvang het, bepaal. So byvoorbeeld kan

die gebruiker sien hoeveellammers gekastreer, gemerk en gemeul is.

Indien die verslag sonder die detail geselekteer word, word net die sommerings van die

verskillende aksies vir elke dierklas vertoon met totale vir elke diertipe, asook vir die

totale verslag (Tabel 4.6, Verslag 29).

5. Indien die "Hoeveelheid"-kolomhoof geselekteer word tesame met die besonderhede

(detail), word die verslag in stygende volgorde van die getal diere wat aan die aksies

onderwerp was, gesorteer. Alle aangetekende inskrywings word vertoon met 'n

opsomming vir die totale verslagperiode.

Indien die verslag sonder die detail geselekteer word, word net die opsomming van die

verslagperiode vertoon. Geen inskrywings word vertoon nie.

6. Indien die "Aksie"-kolomhoof geselekteer word tesame met die besonderhede (detail),

word die verslag volgens die diertipe en -klas gegroepeer vir elke bestuursaksie met

opsommings vir elk van hierdie groepe (TabeI4.6, Verslag 30). So byvoorbeeld kan die

totale aantal diere wat gekastreer is van elke tipe en klas diere, bepaal word vir die BE

of vir 'n enkele subeenheid.



345

lndien die verslag sonder die detail geselekteer word, word die verskillende diertipes vir

elke aksie gegroepeer (Tabe14.6, Verslag 31), maar die detail van elke dierklas word nie

getoon nie.

7. lndien die "Eenhede" -kolomhoof geselekteer word tesame met die besonderhede (detail),

word die verslag in stygende volgorde van die aantal eenhede wat by die aksie betrokke

is, gesorteer. Alle aangetekende inskrywings word vertoon met 'n opsomming vir die

totale verslagperiode. Indien die verslag sonder die detail geselekteer word, word net die

opsomming van die verslagperiode vertoon. Geen inskrywings word vertoon nie.
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4.6 DIERLIKE PRODUKVERSLAE

Hierdie groep verslae handeloor al die verskillende diereprodukte en verwante verslae. Die

produkte sluit vleis, vesel, melk, huide en velle, asook die eie gedefinieerde diereprodukte in.

TabeI4.7: Die aantal en vlak beskrywings vir die groepering- en sommering vir die
onderskeie dierlike produkverslae. Die implementering van die vlakke
word grafies in Figuur 4.1 voorgestel. Die "-"-teken dui daarop dat die
groeperingsvlak nie gebruik is nie. (besk. = beskrywing).

Die groepering- en sommeringsvolgordes vir die produkverslae van diere word in Tabel 4.7

gegee en sal na verwys word soos wat die verslae bespreek word.

Beskrywin_g_van _g_rot!l!_eringsvlakke

Verslag Vlak 1 Vlak2 Vlak3 Vlak4 VlakS

Vleis

1 Ouderdomsklas Kwaliteitverwysing - - -
2 Ouderdomsklas Datum - - -

Vesel

3 Skeerselnaam Veseltipe - - -
4 Veselbeskrywing Veseltipe - - -
5 Veseltipe besk. Veseltipe - - -

Huide en velle, asook eie gedefinieerde dierlike produkte

6 Dierklas Diertipe Datum - -
7 Dierklas Diertipe Maand - -
8 Dag Maand - - -
9 Datum Dierklas Diertipe - -
10 Maand Dierklas Diertipe - -
11 Dierklas Diertipe - - -
12 Maand Dierklas Diertipe Kwaliteitbesk. -
13 Dierklas Diertipe Kwaliteitbesk. - -

Kosteverslae

14 Dag Week Maand - -
15 Dierklas Diertipe Maand - -
16 Maand Dierklas Diertipe - -
17 Kostebeskrywing Maand - - -
18 Maand Kostebeskrywing - - -
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4.6.1 VLEISKWALITEIT-, -INKOMSTE- EN -KOSTEVERSLAE

InFiguur 4.65 word die skerm wat verskyn nadat die vleiskwaliteit verslagfunksie (Sleutelkode:

>Verslae >Diere >Vleis) geaktiveer is, vertoon. Dié verslae handeloor die

vleiskwaliteitinligting, asook die direkte koste wat aangeteken is. Die vleiskwaliteitinligting is

gekoppel aan 'n spesifieke vleiskwaliteitverwysing soos reeds met die vaslegging van die

vleiskwaliteitinligting bespreek is. Dit het tot gevolg dat 'n vleiskwaliteitverwysing oor 'n

verskeidenheid vleisklasses kan beskik.

"i~ Vleiskwaliteitverslag f.3
filii ,I Jll

g
Il i i ~". lel a ..'Ic

Van datum:104/03/1990

14.00 800.00
;;Cob-'--36'60.00
14.00 3600.00

D.!,~,~:"al.in~g!. 11 ~ruk._kwal..opsom. ] I .,Oruk ko~te.inlj!!. Jl Druk fin.·opsom.

Figuur 4.65: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die seleksiekriteria en resultaat van
die vleiskwaliteit- en -kosteverslae onderskeidelik geselekteer en vertoon
word. Die eerste indeks, waarop die vleiskwaliteit- en inkomste-inligting
verskyn, word hier vertoon.

Die gebruiker begin met die opstel van die verslag deur te selekteer of 'n periode of die

vleiskwaliteitverwysing as seleksiekriteria moet dien. Beide hierdie opsies het 'n groot invloed

op die tipe inligting wat in die verslae vertoon word. So byvoorbeeld kan verskeie

kwaliteitsverwysings saamgevoeg word deur van die periode-opsie gebruik te maak. Soos wat
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die kriteria geselekteer word, word die resultate bereken en in die tabelle op die drie verskillende

indekse (Figure 4.65, 4.66 en 4.67) vertoon.

Op die eerste indeks (Figuur 4.65) word die vleiskwaliteit- en inkomste-inligting vertoon. Op

hierdie indeks verskyn twee tabelle. Die boonste tabel bevat die individuele kwaliteit-

inskrywings wat die kwaliteitverwysing, datum, vleisklas, hoeveelheid karkasse, totale massa per

klas, gemiddelde massa per karkas, prys per massa, BTW -peil en die totale bedrag vir die

inskrywing bevat. Die onderste tabel verskaf'n opsomming van die inligting in die boonste tabel.

Die opsommende tabel bevat die totale aantal karkasse, totale massa, gemiddelde massa,

gemiddelde prys per massa, gemiddelde bedrag per karkas, totale bedrag, asook die bedrag wat

BTW insluit.

Nege verskillende vleiskwalitei tverslae is beskikbaar vanafhierdie inligting deur die verskillende

kolomhoofde te selekteer. Die verskillende groeperings en verslae is as volg:

1. Indien die vleiskwaliteitverwysing as groeperingskriteria geselekteer word, word die

inskrywings gegroepeer en gesommeer (totale en gemiddeldes) vir elke ouderdomsklas

binne elke vleiskwaliteitverwysing, asook vir elke vleiskwaliteitverwysing (Tabel 4.7,

Verslag 1). So kan die gebruiker byvoorbeeld die aantal karkasse, gemiddelde massa en

prys, bedrag per kop en die totale inkomste vir die A-, B- en C-ouderdomsklasse vir elke

kwaliteitverwysing of slagting bepaal.

2. Indien die datum as groeperingskriteria geselekteer word, word die vleiskwaliteit-

inskrywings in die boonste tabel (Figuur 4.65) gegroepeer en gesommeer (totale en

gemiddeldes) vir elke ouderdomsklas vir elke datum, asook vir die totale verslag

(Tabel 4.7, Verslag 2). Hierdie verslag dui vir die gebruiker die sommerings van elke

slagting met totale vir elke ouderdomsgroep (A, B, en C's), asook die slagtingsdatum,

aan.

3. Indien die vleiskwaliteitinligting volgens die vleisklas gegroepeer word, word totale en

gemiddeldes vir elke ouderdomsgroep, asook vir die totale verslag bereken. Hierdie
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verslag sal byvoorbeeld aandui hoeveel A-, B- en C-karkasse gelewer is vir alle

kwaliteitverwysings of vir die geselekteerde periode. Die gebruiker kan sodoende die

aantal en verspreiding van karkasse tussen die ouderdomsgroepe evalueer.

4. Indien enige van die hoeveelheid-, totale massa-, gemiddelde massa-, prys per massa- en

bedragkolom as groeperingskriteria geselekteer word, word die vleiskwaliteitinligting in

stygende volgorde van die geselekteerde eienskap gerangskik. Net 'n opsomming vir die

totale verslag word vertoon.

5. Indien die opsommende kwaliteitsverslag geselekteer word, word 'n opsomming vir elke

vleiskwaliteitverwysing, asook vir die totale verslag bereken. Die individuele

inskrywings van elke vleiskwaliteitverwysing word dus nie vertoon nie. Die gebruiker

kan sodoende die verskillende slagtings met mekaar vergelyk.

Op die tweede indeks van die vleiskwaliteitverslagskerm word die geallokeerde kostes vir die

geselekteerde vleiskwaliteitverwysing of vir die geselekteerde periode vertoon (Figuur4.66). Die

vleiskwaliteitverwysing waarop die koste betrekking het, die datum waarop die koste aangegaan

is, 'n beskrywing van die koste, die BTW-peil, asook die koste word in hierdie tabel vertoon.

'n Verslag van die geallokeerde kostes kan gegenereer en gedruk word. Die kostes word per

vleiskwaliteitverwysing bereken. 'n Totaal vir die totale verslag word ook bereken. Die

gebruiker kan sodoende die totale geallokeerde koste vir elke slagting bepaal.

Op die derde indeks (Figuur 4.67) word 'n inkomste-koste opsomming gegee. Net die direkte

inkomste en koste word by hierdie berekeninge ingesluit. Die inkomste en kostes word ook per

kop ofkarkas uitgedruk. Hierdie opsomming word vir elke individuele vleiskwaliteitverwysing

bereken en kan uitgedruk word. Hierdie verslag gee vir die gebruiker 'n aanduiding van die

inkomste per karkas.
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"1~Vleiskwatlteltve.slag EI

Hulp ] Druk kwal.inligL li O,uk kwal·~!!.~om. 11, Druk ko~t ....inlig. 11 O,uk lin.-opoom. l Ve,laal

O,uk kwal.inligl. 1'1 t Ve,laot

Figuur 4.66: 'n Voorbeeld van die geallokeerde koste-inligting verslagindeks
vir vleis.

~~ VICIskwahlcllverslag EIr Bepe,k inligling tQt: ' h'

r Gebruik datum.
jj {'" {' III

Siklu.: [AB. HIIu••• Van datWR:Jio'4103/100n ..:I .J'~"'" • ... Sollee, O.g ..Y.:
Datum

Inkom.te- I koote-olll om.
VleiokwaL yerwysing lCoppe Inko~fe 1C0~!e. I 8alan~I!lnkom.te I • It 1C0.le I 8<11811..1

kop kop kop

- 1990/3/4/K, •• ifonle 2.00 444.00 _ .44.~g 400.00 222.00 ·22.00 r--J~OO
1992/3/4/KraaifonteIB ees 67.00 318800]0 ·2150.00 1--3';6650.00' 4758.21 ·32:'09 4726.12

T
2001131291S~. 2.00 3600.00 0.00 3600.00: 1800.00 0.00 1800.00

I2OOv:J." 2.lKraaionle 2.00 3600.00 0.00 36OO.00i 1800.00 0.00 1800.00

II
!

,

Figuur 4.67: 'n Voorbeeld van die indeks waarop 'n opsomming van
inkomstes en kostes vir vleis verskyn.
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4.6.2 VESELKWALITEIT-, -INKOMSTE EN -KOSTEVERSLAE

Die veselproduk en -kwaliteitsverslae sluit alle veselprodukte en hul verwante verslae in. Die

gebruiker kan en het self die veseltipe (byvoorbeeld "wol", "sybokhaar", ens.) opgestel en

verklaar. In die skerm (Figuur 4.68) wat as voorbeeld vertoon word, word wol as voorbeeld

gebruik, maar dieselfde inligting kan ook vir ander veseltipes, byvoorbeeld sybokhaar, vertoon

word. Op alle vlakke van verslaggewing word die veseltipe (wol, sybokhaar, ens.) afsonderlik

gegroepeer sodat die inligting van verskillende tipes vesel nie gemeng word nie.

I'
Beperk inligting lol:
r Gebruik datulM Siklus: IAliesiklusse Sorleer O.g.Y.:

o;~ Veselkwalileilyerslag Ei

Veselkwa~te~·/inkomste-rugling I Geallokeerde kostes I Inkomste-' koste-opsoml

Figuur 4.68: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die veselkwaliteit- en kosteverslae
onderskeidelik geselekteer en vertoon word. Die indeks waarop die
veselkwaliteit- en inkomste-inligting vertoon word, word hier vertoon.

InFiguur 4.68 word die skerm wat verskyn nadat die veselverslagfunksie (Sleutelkode: >Verslae

>Diere >Vesel) geaktiveer is, vertoon. Skeerverslae handeloor die skeeraksie-inligting, asook

die direkte skeeraksie-koste wat aangeteken is. Net soos die skeeraksies, is die veselkwaliteit

ook gekoppel aan 'n spesifieke skeerselnaarn. Aangesien die skeerselnaarn gemeenskaplik is, kan

die veselkwaliteit en skeeraksies met mekaar verbind en inligting uitgeruil word.
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Die gebruiker begin met die opstel van die verslag deur die seleksiekriteria op te stel. lndien die

skeerselnaamopsie geselekteer word, moet die gebruiker 'n skeerseinaam uit die oopvoulys

selekteer. ln dié lys kan die "Alle skeersels"-opsie geselekteer word om alle skeerselname by die

verslag in te sluit. Beide hierdie opsies het 'n groot invloed op die tipe inligting wat in die verslae

vertoon word. So byvoorbeeld kan verskeie skeersels saamgevoeg word deur van die periode-

opsie gebruik te maak. Soos wat die kriteria geselekteer word, word die resultate bereken en in

die onderskeie tabelle vertoon.

1. Indien die skeerseinaam as groeperingskriteria geselekteer word, word die inskrywings

in die tabel gegroepeer en gesommeer (totale en gemiddeldes soos genoem) vir elke

skeerseinaam en veseltipe, asook vir die totale verslag (TabeI4.7, Verslag 3). Hierdie

verslag sien baie dieselfde daarna uit as die skeerseladvies wat vanaf die veselbemarkers

ontvang word, behalwe dat meer as een skeersel op die verslag kan verskyn tesaam met

'n opsomming wat al die geselekteerde skeersels insluit.

Drie indekse word op die skerm (Figuur 4.68) vertoon. Op die eerste indeks word die

veselkwaliteit- en inkomste-inligting vertoon. Op hierdie indeks verskyn twee tabelle. Die

boonste met die individuele kwaliteitinskrywings en die onderste tabel verskaf 'n opsomming

van die inligting in die eerste tabel wat die totale hoeveelheid bale/sakke, totale bruto en netto

massa, gemiddelde veseldikte (mikron), geweegde gemiddelde skoonopbrengs, vetveselprys,

skoon veselprys, totale bedrag, asook die bedrag met BTW insluit.

Veertien verskillende veselkwaliteitverslae is beskikbaar deur die verskillende kolomhoofde te

selekteer. Die verskillende groeperings en verslae is as volg:

2. Indien die veselkwaliteit-inligting volgens datum gegroepeer word, word die inskrywings

van die oudste tot die nuutste (stygend) gerangskik. Veseltipes word apart gehou. Wol-

en sybokhaarskeersels word dus byvoorbeeld apart gehou. Totale en gemiddeldes vir die

verskillende eienskappe word vir elke tipe vesel bereken, asook 'n sommering van die

totale verslag. Indien meer as een veseltipe in die verslag voorkom, moet die gebruiker

dit in gedagte hou met die interpretasie van laasgenoemde.
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3. Indien die veselkwaliteit-inligting volgens hoeveelheid georden word, word die

inskrywings van die minste tot die meeste (stygend) gerangskik. Veseltipes word apart

gehou. Net soos hierbo, word die totale verslag gesommeer en moet die gebruiker dit in

ag neem indien meer as een veseltipe in die verslag voorkom.

4. Indien die veselbeskrywing as groeperingskriteria geselekteer word, word die

inskrywings in die tabel gegroepeer en gesommeer (totale en gemiddeldes soos genoem)

vir elke veselbeskrywing, asook vir die totale verslag (Tabel 4.7, Verslag 4). Die

veselbeskrywing is die beskrywing van die veselklas en word normaalweg saamgestel uit

'n lengte en veseldikte simbool. By wol word byvoorbeeld "FF", "F", "M", "S", "SS",

ensovoorts gebruik om die veseldikte te beskryf, en "AA", "A", "B", "C", "D", "E" en

"EE" om die lengte van die vesel te beskryf. Voorbeelde van die veselbeskrywings is

"AM", "BM", "AF", "BKS", "LOX", ens. Net soos hierbo, word die veseltipes apart

gesommeer. Die totale verslag word ook gesommeer en die gebruiker moet dit in ag

neem indien meer as een veseltipe in die verslag voorkom.

Met hierdie tipe verslag kan die gebruiker die totale en gemiddeldes van die genoemde

eienskappe van elke veselbeskrywing (byvoorbeeld "AM", "BM", "AF", ens.) oor

verskeie skeersels of vir 'n geselekteerde periode, bereken.

5. Indien die veselkwaliteit-inligting volgens die bruto en netto veselmassa georden word,

word die inskrywings van die minste tot die meeste (stygend) gerangskik. Veseltipes

word apart vertoon. Sommerings word vir elke veseltipe bereken, asook vir die totale

verslag, en moet deur die gebruiker in ag geneem word by die interpretasie van die totale

vir die verslag.

6. Die veseltipebeskrywing is 'n beskrywing wat deur die veselkopers aan verskillende

veselklasse toegeken word. Indien die gebruiker hierdie tipe verslag selekteer, word

sommerings vir elke veseltipebeskrywing, asook vir elke tipe vesel en vir die totale

verslag bereken (Tabel 4.7, Verslag 5). Sommerings word vir elke veseltipe wat

afsonderlik gehou word, bereken, asook vir die totale verslag. Die gebruiker moet dit in
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ag neem indien meer as een veseltipe in die verslag voorkom. Hierdie verslag kan

dieselfde as die veselbeskrywingverslag geïnterpreteer word.

7. Indien die veselkwaliteit-inligting volgens die gemiddelde mikron (veseldikte),

persentasie skoonopbrengs, vesellengte, veselsterkte, vetveselprys, skoon veselprys of

bedrag georden word, word die inskrywings van die minste tot die meeste (stygend)

gerangskik. Veseltipes word apart vertoon. Sommerings word vir elke veseltipe bereken,

asook vir die totale verslag.

8. Indien die opsommende verslag geselekteer word, word fn opsommmg vir elke

skeerseinaam, veseltipe, asook vir die totale verslag bereken. Die individuele

inskrywings van elke skeerseinaam word dus nie vertoon nie. Die gebruiker kan

sodoende die verskeie skeersels met mekaar vergelyk.

Op die tweede indeks wat op die veselkwaliteitverslagskerm veltoon word, word die

geallokeerde kostes vir die geselekteerde skeersels of vir die geselekteerde periode vertoon

(Figuur 4.69). Die skeerselnaam waarop die koste betrekking het, die datum waarop die koste

aangegaan is, fnbeskrywing van die koste, die BTW -peil, asook die koste word in hierdie tabel

vertoon. fnVerslag van die geallokeerde skeerselkostes kan gegenereer en uitgedruk word. Die

kostes word per skeerseinaam bereken. fnTotaal vir die totale verslag word ook bereken. Die

gebruiker kan sodoende die direkte kostes per skeersel, asook vir elke veseltipe bepaal.

Op die derde indeks (Figuur 4.70) word fn inkomste-koste opsomming gegee. Net die direkte

inkomste en koste word by hierdie berekeninge ingesluit. Die inkomste en kostes word ook per

kop uitgedruk. Die aantal koppe per skeerseinaam word vanaf die skeeraksie-inligting verkry.

Hierdie opsomming word vir elke individuele skeerseinaam bereken en op die verslag vertoon

en vir elke tipe vesel sesommeer. Die gebruiker kan sodoende verskillende veseltipes met

mekaar vergelyk ten opsigte van inkomste, koste en balans per kop.
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~~ Veselkwahteltvenlag EI
Beperk inligting tot
C Gebruik datum.

c: Gebr .• keernm

Hulp Druk kwal.inligt.

Figuur 4.69: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die veselkwaliteit- en
kosteverslae onderskeidelik geselekteer en vertoon word.
Die geallokeerde koste-indeks vir die veselkwaliteitinligting
word hier vertoon.

I'

"'i"!' Ve,elkwahteltverslag Ei

Druk kwal.inligt. II!Druk kwal.-op.om. J I Druk koote-inlig. III Druk fin_-o~.om_

Figuur 4.70: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die veselkwaliteit- en
kosteverslae onderskeidelik geselekteer en vertoon word.
Die indeks waarop die koste en inkomste-opsomming
vertoon word, word hier vertoon.
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4.6.3 MELKKWALITEIT-, -INKOMSTE EN -KOSTEVERSLAE

Die verskillende verslae aangaande melkkwaliteit, -inkomste en -kostes is reeds saam met die

melkaksie-inligting in Afdeling 4.5.2.2 bespreek. Hierdie inligting is gesamentlik bespreek,

aangesien die aksie- en melkkwaliteit-inligting tot 'n groot mate ineen verweefis.

4.6.4 HUIDE EN VELLE KWALITElT -, INKOMSTE EN KOSTEVERSLAE

Die huide en velle verslae sluit alle huid en velleprodukte soos karakoelpelse en velle van self

geslagte diere in. In Figuur 4.71 word die skerm wat verskyn nadat die huide en velle

vers1agfunksie (Sleutelkode: >Verslae >Diere >Huide/velle) geaktiveer is, vertoon.

737.72

~~ Huide/velle kwahtcltvefslag EI

I [: ... ,,~~ V~""'4~>,d";·":fi~'J'~"I
Huide/vele k~.Uri<omst e-inligti1g 1 Geallok_de kost.. 1 Balan, I

lIedrag

[j Il Druk ve.. lag r

Figuur 4.71: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die huide en velle
kwaliteit- en kosteverslae onderskeidelik geselekteer en
vertoon word. Die indeks waarop die kwaliteit- en inkomste-
inligting aangedui word, word hier vertoon.

Die gebruiker begin met die opstel van die verslag deur seleksiekriteria te selekteer. Indien geen

datum geselekteer word nie, word aanvaar dat daar geen beperking is nie. Soos wat die kriteria

geselekteer word, word die resultaat bereken en in die onderskeie tabelle vertoon.
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Drie indekse word op die skerm (Figuur 4.71) vertoon. Op die eerste indeks word die kwaliteit-

en inkomste-inligting vertoon. Op hierdie indeks verskyn twee tabelle. In die boonste tabel word

die individuele kwaliteitinskrywings vertoon. Die onderste tabel verskaf'n opsomming van die

inligting in die boonste tabel en sluit die totale hoeveelheid huide en velle, gemiddelde prys per

eenheid (huid of vel), asook die totale bedrag in.

Tien verskillende kwaliteitsverslae is beskikbaar. Die verskillende verslagopsies stel

verskillende kombinasies van groeperings en somrnerings voor, en is as volg:

1. Die "Alle inskrywings sonder opsommings"-verslag.

Met hierdie verslag word alle inskrywings volgens maand gegroepeer en vertoon met

slegs 'n opsomming vir die totale verslag.

2. Die "Sorteer op grond van Datum: Datum opsommings"-verslag.

Met hierdie verslag word alle inskrywings volgens diertipe en -klas vir elke datum

gegroepeer en vertoon met opsommings vir diertipe, -klas en datum, asook vir die totale

verslag (Tabel 4.7, Verslag 6). Hierdie verslag vertoon dus die huide en velle inkomste

vir elke verkoopdatum en word verder verdeel volgens tipe en klas diere. Die gebruiker

kan dus die hoeveelheid en waarde van huide en velle vir elke diergroep bepaal.

3. Die "Sorteer op grond van Datum: Maand, diertipe en klas opsommings"-verslag.

Met hierdie verslag word alle inskrywings volgens diertipe en -klas vir elke maand

gegroepeer en vertoon met opsommings vir diertipe, -klas en maand, asook vir die totale

verslag (TabeI4.7, Verslag 7). Hierdie verslag vertoon die maandelikse huide en velle

inkomste en word verder op 'n maandbasis verdeel volgens diertipe en -klas. Die

gebruiker kan dus die totale vir elke diertipe en klas vir elke kalendermaand bereken.

4. Die "Sorteer op grond van Datum: Dag- en maandopsommings"-verslag.

Met hierdie verslag word alle inskrywings volgens datum vir elke maand gegroepeer en

vertoon met opsommings vir elke datum en maand, asook vir die totale verslag

(TabeI4. 7, Verslag 8). Hierdie verslag vertoon die maandelikse huide en velle inkomste
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en word verder verdeel volgens die verkoopdatum.

5. Die "Sorteer op grond van Diertipe en -klas: Daaglikse opsommings"-verslag.

Met hierdie verslag word alle inskrywings volgens verkoop datum vir elke diertipe en -

klas gegroepeer en vertoon met opsommings vir elke dag, diertipe, -klas, asook vir die

totale verslag (TabeI4. 7, Verslag 9). Hierdie verslag vertoon die huide en velle inkomste

vir elke diertipe en word verder verdeel volgens die dierklas en verkoopdatum vir elke

diertipe. Die gebruiker kan byvoorbeeld die hoeveelheid en inkomste vir "Speenkalf"-

velle bereken op 'n maandelikse basis.

6. Die "Sorteer op grond van Diertipe en klas: Maandelikse opsommings"-verslag.

In hierdie verslag word alle inskrywings volgens die kalendermaand vir elke diertipe en

-klas gegroepeer en vertoon met opsommings vir elke maand, diertipe, -klas, asook vir

die totale verslag (Tabel 4.7, Verslag 10). Hierdie verslag vertoon dus die huide en velle

inkomste vir elke diertipe en word verder verdeel volgens die dierklas, maand van

verkoop en diertipe.

7. Die "Sorteer op grond van Diertipe en -klas: Tipe en klas opsommings"-verslag.

Met hierdie verslag word alle inskrywings volgens diertipe en -klas gegroepeer en

vertoon met opsommings vir elke diertipe, -klas, asook vir die totale verslag (Tabel 4.7,

Verslag 11). Hierdie verslag vertoon die huide en velle inkomste vir elke diertipe en

word verder verdeel volgens die dierklas. Die gebruiker kan dus die totale getal en

inkomste vir byvoorbeeld "Bonsmaras" bepaal.

8. Die "Sorteer op grond van Kwaliteitbeskrywing: Maandopsommings"-verslag.

Met hierdie verslag word alle inskrywings volgens maand, diertipe en -klas vir elke

kwaliteitsbeskrywing gegroepeer en vertoon met opsommings vir elke maand, diertipe,

-klas en kwaliteitbeskrywing, asook vir die totale verslag (Tabel 4.7, Verslag 12).

Hierdie verslag vertoon die huide en velle inkomste vir elke kwaliteitbeskrywing en word

verder verdeel volgens die diertipe, -klas en maand van verkope. Die gebruiker kan

byvoorbeeld die totale hoeveelheid en waarde van 'n spesifieke kwaliteitbeskrywing
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bepaal.

9. Die "Sorteer op grond van Kwaliteitbeskrywing: Diertipe en -klas opsommings"-verslag.

lndien hierdie opsie geselekteer word, word alle inskrywings volgens diertipe en -klas vir

elke kwaliteitsbeskrywing gegroepeer en vertoon met opsommings vir elke diertipe, -klas

en kwaliteitbeskrywing, asook vir die totale verslag (Tabel 4.7, Verslag 13). Hierdie

verslag vertoon die huide en velle inkomste vir elke kwaliteitbeskrywing en word verder

verdeel volgens die diertipe en klas vir elke beskrywing.

10. Die "Sorteer op grond van Kwaliteitbeskrywing: Kwaliteitbeskrywing opsommings"-

verslag.

lndien hierdie opsie geselekteer word, word alle inskrywings volgens die

kwaliteitsbeskrywing gegroepeer en vertoon met opsommings VIr elke

kwaliteitbeskrywing, asook vir die totale verslag. Hierdie verslag vertoon dus die aantal

en inkoste vanaf huide en velle vir elke kwaliteitbeskrywing wat deur die gebruiker

verklaar is.

~~ HUide/veile kwahleltyerslag 13

3 I Druk .er~lag I

Figuur 4.72: 'n Voorbeeld van die geallokeerde koste indeks op die
huide en velle kwaliteit- en kosteverslagvorm.
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Op die tweede indeks wat op die huide en velle kwaliteitverslagskerm vertoon word, word die

geallokeerde kostes vir die geselekteerde periode vertoon (Figuur 4.72). Die datum, diertipe en

-klas, kwaliteitbeskrywing, bedrag, asook die BTW -peil word aangetoon.

Sewe verskillende kosteverslae is beskikbaar en is as volg:

1. Die "Alle inskrywings sonder opsommings"-verslag.

Inhierdie verslag word alle inskrywings volgens maand gegroepeer en vertoon met slegs

'n opsomming vir die totale verslag. Die totale geallokeerde koste vir die geselekteerde

periode word sodoende bereken.

2. Die "Sorteer op grond van Datum: Maandopsommings"-verslag.

In hierdie verslag word alle inskrywings vir elke maand gegroepeer en vertoon met

opsommings vir elke maand, asook vir die totale verslag. Hierdie verslag vertoon dus die

direk geallokeerde koste vir elke maand.

3. Die "Sorteer op grond van Datum: Dag-, week- en maandopsommings"-verslag.

Met hierdie verslag word alle inskrywings volgens dag en week vir elke maand

gegroepeer en vertoon met opsommings vir dag, week en maand, asook vir die totale

verslag (TabeI4. 7, Verslag 14). Hierdie verslag vertoon dus die direk geallokeerde koste

vir elke maand en word verder verdeel vir elke week en dag waarop die koste aangegaan

IS.

4. Die "Sorteer op grond van Diertipe en -klas met maandelikse opsommings"-verslag.

Met hierdie verslag word alle inskrywings volgens diertipe en -klas vir elke maand

gegroepeer en vertoon met opsommings vir elke diertipe en -klas en maand, asook vir die

totale verslag (TabeI4. 7, Verslag 15). Hierdie verslag vertoon dus die direk geallokeerde

koste vir elke maand en word verder verdeel volgens die diertipe en klas vir elke maand.

Die gebruiker kan dus byvoorbeeld die maandelikse koste aan elke diertipe en klas

bepaal.
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5. Die "Sorteer op grond van Diertipe en -klas met maandelikse totale"-verslag.

Met hierdie verslag word alle inskrywings volgens maand vir elke diertipe en -klas

gegroepeer en vertoon met opsommings vir elke maand, diertipe, -klas, asook vir die

totale verslag (TabeI4. 7, Verslag 16). Hierdie verslag vertoon dus die direk geallokeerde

huide en velle koste vir elke diertipe en word verder verdeel volgens die dierklas en

maand. Die gebruiker kan dus die maandelikse en totale geallokeerde koste vir elke

diertipe bepaal.

6. Die "Sorteer op grond van Beskrywing: Maandopsommings"-verslag.

Met hierdie verslag word alle inskrywings volgens kostebeskrywing vir elke maand

gegroepeer en vertoon met opsommings vir elke kostebeskrywing en maand, asook vir

die totale verslag (Tabel 4.7, Verslag 17). Hierdie verslag vertoon dus die direk

geallokeerde huide en velle koste vir elke maand en word verder verdeel vir elke

kostebeskrywing vir elke maand.

7. Die "Sorteer op grond van Beskrywing: Maandtotale"-verslag.

Met hierdie verslag word alle inskrywings volgens maand vir elke kostebeskrywing

gegroepeer en vertoon met opsommings vir elke maand en beskrywing, asook vir die

totale verslag (Tabel 4.7, Verslag 18). Die totale koste per maand vir elke

kostebeskrywing word sodoende verkry.

Op die derde indeks van die huide en velle verslagskerm word 'n balansopsomming gegee. Net

die direkte inkomste en koste word by hierdie berekeninge ingesluit. Die inkomste en kostes

word ook per kop uitgedruk.
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4.6.5 EIE GEDEFINIEERDE PRODUKKW ALITElT -, INKOMSTE- EN

KOSTEVERSLAE

733.00 4.71 737.00

Die verslae wat handeloor die eie gedefinieede diereprodukte word hier bespreek. Dit is dus die

produkte wat deur die gebruiker opgestel is en nie onder bogenoemde produkte ressorteer nie.

Aangesien die gebruiker enige beskrywing vir enige produk kan gebruik, sal "Horings" as produk

in die onderstaande voorbeelde gebruik word. In Figuur 4.73 word die skerm wat verskyn nadat

die verslagfunksie vir eie gedefinieerde dierprodukte (Sleutelkode: >Verslae >Diere >Ander

produkte) geaktiveer is, vertoon.

Oj~ Ander diereprodukteverslae EI

Tolale hoeveelheid Gem. prys/eenheid Toiale bedrag

Figuur 4.73: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die seleksiekriteria en resultaat
van eie gedefinieerde produkte se kwaliteit- en kosteverslae
onderskeidelik geselekteer en vertoon word. Die eerste indeks,
waarop die kwaliteit- en inkomste-inligting aangedui word, word hier
vertoon.

Die gebruiker begin met die opstel van die seleksiekriteria vir die verslag. Die gebruiker moet

ook die produk waarvan die verslae benodig word, selekteer. Soos wat die kriteria geselekteer

word, word die resultate bereken en in die onderskeie tabelle vertoon.
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Drie indekse word op die skerm (Figuur 4.73) vertoon. Op die eerste indeks word die kwaliteit-

en inkomste-inligting vir die geselekteerde produk vertoon. Op hierdie indeks verskyn twee

tabelle. Die boonste met die individuele kwaliteitinskrywings en die onderste tabel verskaf'n

opsomming van die inligting in die eerste tabel wat die totale hoeveelheid, gemiddelde prys per

eenheid, asook die totale bedrag insluit.

r: Hulp' J II ,::erlaat]

Tien verskillende kwaliteitverslae is beskikbaar. Die tipe (groepering en sonunering) en

interpretasie van hierdie verslae stem ooreen met dié van die huide en velle kwaliteitsverslae in

Afdeling 4.6.4. Net die produk waarvoor die verslag opgestel word, verskil. Om onnodige

herhaling te voorkom, sal die verskillende tipes verslae nie weer hier bespreek word nie.

Op die tweede indeks wat op die eie gedefinieerde diereprodukkwaliteit-verslagskerm vertoon

word, word die geallokeerde kostes vir die geselekteerde periode vertoon (Figuur 4.74). Die

datum, diertipe en -klas, kwaliteitbeskrywing, bedrag, asook die BTW-peil word aangetoon.

"'~ Ande, diereprodukteverslee 13

Ve,.lag 0111 te druk: lAne insktywingssonde, opsommings ::I I DlUk ve.. lag I

Figuur 4.74: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die seleksiekriteria en resultaat
van eie gedefinieerde produkkwaliteit- en -kosteverslae
onderskeidelik geselekteer en vertoon word. Die tweede indeks,
waarop die direk geallokeerde koste-inligting aangedui word, word
hier vertoon.
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Sewe verskillende kosteverslae is beskikbaar. Die tipe (groepering en sommering) en

interpretasie van hierdie verslae stem ooreen met dié van die huide en velle kosteverslae in

Afdeling 4.6.4. Net die produk waarvoor die verslag opgestel word, verskil. Om onnodige

herhaling te voorkom, sal die verskillende tipes verslae nie weer hier bespreek word nie.

Op die derde indeks word 'n balans opsomming gegee. Net die direkte inkomste en koste word

by die berekening van hierdie balans ingesluit. Die inkomste en kostes word ook per kop

uitgedruk.

4.7 ADDISIONELE DIEREVERSLAE

Die addisionele diereverslae is dié verslae wat nie aan 'n direkte inset of aksie gekoppel word nie,

maar uit 'n verskeidenheid aksies, inkomstes en kostes saamgestel word. Hierdie verslae sluit

die voerverbruiksdoeltreffendheids- en bruto margeverslae in.

4.7.1 DIE VOERVERBRUIKSDOELTREFFENDHEIDSVERSLAG

Met die voerverbruiksdoeltreffendheidsverslae word die doeltreffendheid waarmee voer gebruik

word om dieremassa te produseer, bereken. Die voerverbruiksdoeltreffendheid (VVD) word dus

uitgedruk as massa voer gebruik per eenheid diermassa toegevoeg, of anders gestel, die massa

voer gebruik om een eenheid diermassa toe te voeg.

Die verslae gebruik die voer- en weegaksie-inligting om die doeltreffendheid te bereken. Indien

die gebruiker dus nie een of albei van hierdie tipe rekords gehou het nie, kan die VVD nie

bereken word nie. Verder moet die gebruiker ook in gedagte hou dat indien voer, lek, byvoeding,

ensovoorts in 'n kamp of land waar ander bronne van voer (byvoorbeeld gras, aangeplante

weiding, ens.) beskikbaar was, uitgesit word, hierdie voerbronne nie in berekening geneem word

met bepaling van die VVD nie. Die gebruiker moet dus seker maak dat die gevoerde voer die

enigste bron van voer was om te verseker dat die berekende VVD akkuraat is.
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Die skerm waarop die seleksiekriteria vir die VVD-verslae (Sleutelkode: >Verslae >Diere

>Voerverbruiksdoeltreffendheid) geselekteer word, word in Figuur 4.75 vertoon. Die gebruiker

moet die verslagperiode selekteer. Die verslag kan ook vir alle of 'n geselekteerde subeenheid

bereken word. Die resultaat van die seleksiekriteria word in die tabel vertoon. Die diertipe en

-klas, rekordnommer, kampnommer, datum, hoeveelheid diere, gemiddelde gewig,

gewigstoename, GOT, eenhede voer gevoer, VVD, totale eenhede voer gevoer, die gemiddelde

VVD vir die groep diere, asook die voerkoste word vertoon. Die rekordnommer word, net soos

in die geval van die weegaksie, gebruik om tussen diergroepe met dieselfde tipe- en

klasbeskrywings, wat moontlik afsonderlik gevoer is, onderskeid te maak.

'I~Beraamde voerverbruiksdoeltrellendheid 13
Bepetk inligting lol:

Siklu~. Jti1lma- Tot datum: ]06/06/2003

Hulp 1 Druk Verlaai I
Figuur 4.75: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die seleksiekriteria en resultaat vir

die voerverbruiksdoeltreffendheid (VVD) geselekteer en vertoon word.

Op die verslag wat gegenereer word, word opsommings gegee vir elke dierklas, diertipe en vir

die totale geselekteerde periode. Die groepering- en sommeringsvolgorde vir die VVD-verslag

word in Tabel 4.8 gegee. Met hierdie verslag kan die VVD van individuele voeraksies vir die



366

verskillende diergroepe bepaal word. Die prestasie van 'n groep diere kan ook vir 'n periode

bepaal word.

TabeI4.8: Die aantal en vlak beskrywings vir die groepering en sommering vir die
voerverbruiksdoeltreffendheidverslag. Die implementering van die
vlakke word grafies in Figuur 4.1 voorgestel.

Beskrywing van gro~erin!!:svlakke

Vlak 1 Vlak2 Vlak3 Vlak4 VlakS

Rekordnommer Dierklas Diertipe - -

Die gebruiker kan hierdie verslag gebruik om te bepaal of die voer doeltreffend aangewend word

vir gewigstoename. Die verslag kan ook gebruik word om te bepaal of dit ekonomies is om die

diere te voer. Verder kan die gebruiker ook die groeitempo en voergebruik gebruik om

gewigsmikpunte te bepaal en die hoeveelheid voer wat benodig gaan word, te bereken.
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4.7.2 DIE BRUTO MARGEVERSLAG VIR DIERE

Met die bruto margeverslag word al die finansiële inligting van diere saamgevat om sodoende

die bruto marge vir elke tipe dier te bereken. Die skerm waarop die seleksiekriteria vir die bruto

margeverslag (Sleutelkode: >Verslae >Dier> Bruto marge) geselekteer word, word in Figuur 4.76

vertoon.

;>,~ BruID marge vir dierupe Ei
r Beperk inligting lot; '"-",C__ . -. "+..,.MM·_"··~"~~~_·~~~"';l

Siklus: IAliesiklusse 0::1

Figuur 4.76: In Voorbeeld van die skerm waarop
die seleksiekriteria vir die bruto
margeverslag geselekteer word.

Die gebruiker begin deur die verslagperiode te selekteer. Die gebruiker kan verder selekteer of

alle tipes diere of slegs geselekteerde diertipes by die berekening ingesluit word.

Die bruto marge vir die dierlike vertakkings word bereken deur van die volgende vergelyking

gebruik te maak:
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(4.13)

waar,

BM = totale bruto marge vir geselekteerde diertipes

BM DI = bruto marge vir elke diertipe

BI DI = bruto inkomste vir elke diertipe

KADI = direk geallokeerde koste vir elke diertipe

Die gebruiker kan ook selekteer of die geallokeerde arbeidkoste by die verslag ingesluit moet

word of nie. lndien die gespesifiseerde arbeidkoste ingereken word, word die bruto marge bo

gespesifiseerde koste soos volg bereken:

BMs = IBMDIS = I (BIOI - KADI - KGA) (4.14)

waar,

BMS = bruto marge bo gespesifiseerde koste

BM DIS = bruto marge bo gespesifiseerde koste vir elke diertipe

BI DI = bruto inkomste vir elke diertipe

KADI = direk geallokeerde koste vir elke diertipe

KG a = direk geallokeerde arbeidkoste vir elke diertipe

Nadat al die kriteria verskafis, kan die verslag genereer word. Die bruto marge word per diertipe

bereken. 'n Totale bruto marge word ook vir die geselekteerde diertipes bereken. Die bruto

inkomste, geallokeerde veranderlike koste, asook die gespesifiseerde koste, word bereken deur

die inkomste en koste-items soos in Tabel4.9 uiteengesit, in berekening te bring. Die totale vir

elk van hierdie items word vertoon, asook die inskrywings wat hierdie totale opmaak.

Verder word die gemiddelde grootvee-eenhede (GVE) vir die geselekteerde periode vir elke tipe

dier bereken en vertoon. Die bruto marge word dan ook uitgedruk per GVE. Die bruto marge

van elke tipe dier word ook as 'n persentasie van die totale bruto marge waarvoor die verslag

opgestel word, uitgedruk. Die gebruiker kan sodoende die bydrae van elke tipe dier tot bruto

marge bereken.
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TabeI4.9: Die kategorieë (bruto inkomste, geallokeerde veranderlike koste en
gespesifiseerde kostes) en items wat vir die berekening van die bruto marge
gebruik word.

IKategorie I Item I
Bruto inkomste Produkinkomste - Vesel

Produkinkomste - Huide en velle

Produkinkomste - Melk

Produkinkomste - Eie gedefinieerde produkte

Produkinkomste - Vleis

Handeisinkomste - Nie-vleis

Diere aangekoop

Diere toegevoeg (nie gekoop)

Diere verwyder (nie verkoop)

Geallokeerde veranderlike koste Aksies - Voer

Aksies - Dieregesondheid

Aksies - Skeer

Aksies - Eie gedefinieerde aksies

Produkkoste - Vesel

Produkkoste - Huide en velle

Produkkoste - Melk

Produkkoste - Vleis

Produkkoste - Eie gedefinieerde produkte

IGespesifiseerde kostes I Arbeid I
Die akkuraatheid van die bruto margeberekening word bepaal deur die mate en volledigheid

waartoe die gebruiker die verskillende inkomste- en koste-items wat vir die berekening gebruik

word, ingevoer het.
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4.8 DIE "Ander hulpbron"-VERSLAE

Die verslae van die "Ander hulpbronne" hou verband met die hulpbronne wat nie by die kamp,

diere of finansiële hulpbronne geklassifiseer kan word nie. Die watervoorwerpe, paaie, arbeiders,

masjinerie en toerusting, asook kopers, verkopers en kontrakteurs word hier ingesluit.

4.8.1 WATERVOORWERPVERSLAE

Die watervoorwerpverslae kan verdeel word in die verslae wat handeloor die eienskapinligting

en die koste-inligting vir die onderskeie voorwerpe.

4.8.1.1 Die watervoorwerp inligtingsverslae

Die watervoorwerp inligtingsverslae sluit die inligtingsverslae van die waterbronne, -pompe,

opgaringsvoorwerpe, krippe of veesuipings, waterverspreidingsvoorwerpe, riviere en reënmeters

In.

Nadat die verslagfunksie (Sleutelkode: >Verslae> Watervoorwerpe >Eienskappe) geselekteer is,

word 'n skerm waarop die seleksiekriteria vir die watervoorwerpverslae geselekteer kan word,

vertoon. Die skerm bestaan uit agt verskillende indekse. Die verskillende indekse

verteenwoordig die verskillende voorwerpe, naamlik waterbronne, pompe, reservoirs, krippe,

waterverspreiding en reënmeters. Die agste indeks bevat die inligting van die vervallings wat

vir die watervoorwerpe aangeteken is. Die vervallings is die inligting van die voorwerpe wat

geargiveer is. Die onderskeie indekse sal in die volgende paar afdelings individueel bespreek

word. Die watervoorwerpverslag kan ook as 'n inventaris vir die geselekteerde watervoorwerp

gebruik word. Hierdie verslae kan ook gebruik word om die waardetoevoeging tot die BE te

bepaal. 'n Aanvangswaarde, asook 'n huidige waarde kan aan elke voorwerp gekoppel word. Die

verslae kan op die skerm vertoon en uitgedruk word.
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4.8.1.1.1 Die waterbroninligtingverslag

Die waterbroninligting verskyn op die tweede indeks van die watervoorwerp-verslagskerm

(Figuur 4.77). Die inligting van die waterbronne wat vertoon word sluit die datum waarop die

bron geskep of ontstaan het, die tipe waterbron (fontein, boorgat of ander), bronnaam,

kapasiteit/volume, volhoubaarheid, lewerings- of voorsieningstempo, diepte, afmetings,

aanvangswaarde en memorandum, asook 'n afsluitingsdaturn en afsluitingsredes indien die

broninligting geargiveer is, in. Die inligting word in volgorde van die skeppingsdaturn van die

oudste tot jongste gerangskik. Die gebruiker kan byvoorbeeld die volhoubaarheid en

leweringstempo-inligting gebruik om watervoorsieningsbeplannings te doen vir byvoorbeeld

veesuipings, besproeiing, ens.

~~ lys van watervoorwerpe EI

I II Hulp

Figuur 4.77: 'n Voorbeeld van die tweede indeks van die watervoorwerp-verslagskerm
waarop die inligting van die waterbronne vertoon en gedruk kan word.



372

4.8.1.1.2 Die waterpompinligtingsverslag

Die waterpompinligting verskyn op die derde indeks van die watervoorwerp-verslagskerm

(Figuur 4.78). Die inligting van die waterpompe wat vertoon word sluit die datum waarop die

pomp opgerig is, die tipe pomp (windpomp, elektries of enjin), naam of tipe, grootte,

kapasiteit/volume, pypdeursnit, aantal pype, silinderdeursnit in die geval van 'n windpomp,

aanvangswaarde en memorandum, asook 'n afsluitingsdatum en afsluitingsredes indien die

pompinligting geargiveer is, in. Die inligting word in volgorde van die oprigtingsdatum van die

oudste totjongste gerangskik. Die gebruiker kan hierdie inligting baie handig gebruik wanneer

byvoorbeeld 'n windpomp gebreek het en die nodige onderdele, soos byvoorbeeld 'n addisionele

pyp, sole vir die silinder ensovoorts by voorbaat saam geneem wil word vir die herstel van die

pomp.

~~ lys van watervoorwerpe 13

Veflaa~ I
Figuur 4.78: 'n Voorbeeld van die derde indeks van die watervoorwerp-verslagskerm

waarop die inligting van die waterpompe vertoon en gedruk kan word.
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4.8.1.1.3 Die reservoirin ligtingverslag

Die reservoirinligting verskyn op die vierde indeks van die watervoorwerp-verslagskerm

(Figuur 4.79). Die inligting van die reservoirs wat vertoon word sluit die datum waarop die

reservoir opgerig of geskep is, die tipe reservoir (keerwal, tenk of dam), naam, kapasiteit/volume,

volhoubaarheid, voorsieningstempo, materiaal waarvan die reservoir gemaak is, afmetings,

aanvangswaarde en memorandum, asook In afsluitingsdatum en afsluitingsredes indien die

reservoirinligting geargiveer is, in. Die inligting word in volgorde van die oprigtingsdatum van

die oudste tot jongste gerangskik. Hierdie inligting kan ook byvoorbeeld gebruik word om

watervoorsieningsbeplannings te doen, soos byvoorbeeld wanneer nuwe kampe gespan word en

water aangelê moet word.

~~ lys van watervoorwerpe 13

Figuur 4.79: In Voorbeeld van die vierde indeks van die watervoorwerp-verslagskerm
waarop die inligting van die reservoirs vertoon en gedruk kan word.
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4.8.1.1.4 Die krip- of veesuipingsinligtingsverslag

4.8.1.1.5 Die waterverspreidingsmedia-inligtingsverslag

Die krip- of veesuipingsinligting verskyn op die vyfde indeks van die watervoorwerp-

verslagskerm (Figuur 4.80). Die inligting van die krippe wat vertoon word sluit die datum van

oprigting, die tipe krip (reghoekig, rond of 'n watergat), naam, kapasiteit/volume,

volhoubaarheid, materiaal waarvan die krip gemaak is, afmetings of dimensies, aanvangswaarde

en memorandum, asook 'n afsluitingsdatum en afsluitingsredes indien die kripinligting geargiveer

is, in. Die inligting word in volgorde van die oprigtingsdatum van die oudste tot jongste

gerangskik.

~~ lys van wateryoorwerpe 13

Figuur 4.80: 'n Voorbeeld van die vyfde indeks van die watervoorwerp-verslagskerm
waarop die inligting van die krippe vertoon en gedruk kan word.

Die waterverspreidingsmedia-inligting verskyn op die sesde indeks van die watervoorwerp-

verslagskerm (Figuur 4.81). Die inligting van die waterverspreidingsmedia wat vertoon word

sluit die datum waarop die media opgerig of geskep is, die tipe media (pyplyn, watervoor of
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ander), naam, kapasiteit/volume, volhoubaarheid, materiaal waarvan die verspreidingsmedium

gemaak is, afmetings of dimensies, aanvangswaarde en memorandum, asook 'n afsluitingsdatum

en afsluitingsredes indien die mediuminligting geargiveer is, in. Die inligting word in volgorde

van die oprigtingsdatum van die oudste tot jongste gerangskik.

~~ lys van walervoorwerpe Ei

0.00·

Begininligting I Waterbronne I PompeI Reservoirs] KriPPe ~lelv~LsP.ieiált'lg.il Reënmetels] '{ervaRingei

0.00 .

Hulp I. Verlaat I
Figuur 4.81: 'n Voorbeeld van die sesde indeks van die watervoorwerp-verslagskerm

waarop die inligting van die waterverspreidingsvoorwerp vertoon en
gedruk kan word.

4.8.1.1.6 Die reënmeterinligtingsverslag

Die reënmeterinligting verskyn op die sewende indeks van die watervoorwerp-verslagskerm

(Figuur 4.82). Die inligting van die reënmeters wat vertoon word sluit die datum van oprigting,

naam, memorandum, aanvangswaarde, asook 'n afsluitingsdatum en afsluitingsredes indien die

reënmeterinligting geargiveer is, in. Die inligting word in volgorde van die oprigtingsdaturn van

die oudste tot jongste gerangskik.
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"l'! Lys van walervoorwerpe lEi

Memo Aanv6l1g$waarde Verval Rede vir beëindiging

Beginin~gtlng I Waterbronne I Pompel Reservoirs] Krippe] Waterverspleiding [ci:~~~~JIVervaDings]

Reënmeters

Naam

0.00

Figuur 4.82: 'n Voorbeeld van die sewende indeks van die watervoorwerp-
verslagskerm waarop die inligting van die reënmeters vir die
reënmeterinligtingsverslag vertoon en gedruk kan word.

4.8.1.2 Die watervoorwerp-vervallingsinligtingsverslag

Die watervoorwerp-vervallingsinligting verskyn op die agste indeks van die watervoorwerp-

verslagskerm. Hierdie tabel bevat die inligting van die watervoorwerpe wat tot en met die

geselekteerde datum geargiveer is. Die inligting wat vertoon word sluit die tipe voorwerp, datum

van oprigting, naam, afsluitingsdatum en afsluitingsredes in.

4.8.1.3 Die watervoorwerp-kosteverslae

Net soos die watervoorwerp-inligtingsverslae sluit die watervoorwerp-kosteverslae die

kosteverslae van die waterbronne, -pompe, opgaringsvoorwerpe, krippe of veesuipings,

waterverspreidingsvoorwerpe, riviere en reënmeters in.

Nadat die kosteverslagfunksie (Sleutelkode: >Verslae> Watervoorwerpe >Kostes) geaktiveer is,

word die skerm wat in Figuur 4.83 getoon word, vertoon. Die skerm bestaan uit sewe
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Begininigting lWaterbfonne I Pompe J Reservoirs I Krippe I Walerverspreiding I Reërmetersl

verskillende indekse .

.;,~Verslag van watervoorwerpkostes E!

Figuur 4.83: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die verslagperiode vir die
watervoorwerp-kosteverslae geselekteer word.

Op die eerste indeks moet die gebruiker die seleksiekriteria vir die verslag selekteer. Soos wat

die datums vir die verslae geselekteer word, word die inligting vir die onderskeie verslae

outomaties opgedateer. Nadat die verslagperiode geselekteer is, kan die gebruiker die indeks

waarop die verlangde inligting en verslag verskyn, selekteer.

Die verskillende indekse verteenwoordig die verskillende voorwerpe, naamlik waterbronne,

pompe, reservoirs, krippe, waterverspreiding en reënrneters. Aangesien die inligting en die uitleg

van die indekse van die onderskeie watervoorwerpe dieselfde daar uitsien, sal die gebruik en

uitslag gesamentlik bespreek word.

Op elk van die tweede tot sewende (laaste) indekse verskyn 'n tabel waarin die koste-inligting

vertoon word. InFiguur 4.84 word die indeks waarop die waterpompkostes gegee word, vertoon.

Die oorblywende indekse sien dieselfde daarna uit.
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"l~ Verslag van watervoorwerpkostes f3

Begininligting ] Waterblonne [.f:;~;JIAe$elv~il$1 Klippe 1 Walelvelspreiding I Reënmelers]

Porn e "
Naam Opgerig Kostebe.krywing Datum Bedrag BN

31/05/1999 Doen oor 22/05/2001 ·1200.00 14.00
31/05/1999 me 02/05/2002 ·20.00 14.00

c...--+"'P"'---+31/Q!!/19~_ Remmeg,""an""'ism""e:___ ~22/05l200~1-1__c...-.~20~0.OO~~17:4.0~0
31/0511999 Verf 22/05/2001 ·80.00 14.00

I Verlaat I
Figuur 4.84: 'n Voorbeeld van die derde indeks van die watervoorwerp-

kosteverslagskerm waarop die koste-inligting vir die waterpompe
vertoon en gedruk kan word.

Die inligting wat in die tabelle vertoon word, sluit die tipe watervoorwerp, die naam van die

voorwerp, die oprigtings- of skeppingsdatum, die kostebeskrywing, die datum waarop die koste

aangegaan is, asook die bedrag in.

Wanneer die verslag gegenereer word, word die inligting in die tabel van die geselekteerde

indeks gesommeer. Die kostes word gesommeer vir elke naambeskrywing van die spesifieke

watervoorwerp. Indien geen name gebruik is nie, word daar nog steeds onderskeid tussen die

individuleIe voorwerpe gemaak. 'n Totale koste vir die spesifieke verslag word ook bereken.

Sodoende kan die gebruiker die koste van byvoorbeeld elke individuele windpomp, enjin en/of

elektriese pomp bepaal, asook die totale koste aangegaan aan alle pompe tesame met die

beskrywing van die koste. Die gebruiker kan sodoende ook byvoorbeeld bepaal of dieselfde tipe

koste herhaaldelik voorkom.
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4.8.2 DIE PADVERSLAE

Die padverslae kan verdeel word in die verslae wat handeloor die padeienskapinligting en die

koste-inligting vir paaie.

4.8.2.1 Die padeienskap-inligtingsverslae

Nadat die verslagfunksie (Sleutelkode: >Verslae >Paaie >Eienskappe) geselekteer is, word die

skerm waarop die seleksiekriteria vir die padverslae geselekteer kan word, vertoon. Die

verslagdatum is die enigste seleksiekriteria. Die skerm bestaan uit drie indekse (Figuur 4.85).

Die seleksiekriteria vir die verslag word op die eerste indeks aangetref.

Op die tweede indeks (Figuur 4.85) word die padeienskapinligting vertoon. Die inligting wat

vertoon word, sluit die datum waarop die pad geskep is, die tipe pad, 'n naam vir die pad, die

aanvangswaarde, memorandum, asook 'n vervaldatum en -rede indien die pad geargiveer is, in.

'I~ Lys van padvoOlwerpe Et

Druk

I Verlaat j

Figuur 4.85: 'n Voorbeeld van die tweede indeks van die padverslagskerm waarop
die eienskapinligting van die paaie vertoon en gedruk kan word.

Op die derde indeks word die padvervallings aangetoon. Die inligting wat vertoon word, sluit

die datum waarop die pad geskep is, die tipe pad, 'n naam vir die pad, 'n vervaldatum en 'n rede
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vir die vervalling, in.

4.8.2.2 Die kosteverslae vir paaie

Hierdie verslagfunksie genereer 'n verslag van die kostes wat ten opsigte van paaie aangegaan

is. Nadat die kosteverslagfunksie (Sleutelkode: >Verslae> Paaie >Koste) geselekteer is, verskyn

die skerm waarop die gebruiker die seleksiekriteria vir die verslag moet selekteer. Die

padinligting word op die tweede indeks (Figuur 4.86) vertoon en sluit die tipe pad, die naam van

die pad, die skeppingsdatum, die kostebeskrywing, die datum waarop die koste aangegaan is,

asook die bedrag, in.

~': Verslag van padko&tes EI

Tipe Naam Geskep KootebesklJ'wing Datum Bed'.g BTW

.....,..'~'

1-'~'"iV~eldê!-_--j'-- __ --I*,,31/,*,05l~2000Ondert-ood 20/11/2000 ·20000I_14.()()
~V~~~d __ ~ ~31/~05I2000~-~O~nder~t-ood~ ~~~200~1~r-~.~~.00~1IT.OO~14.~00

Veld 31/05l2000 Onderhoud 29J0a12OO2 -1000.00 14.00

Figuur 4.86: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die seleksiekriteria en
inligting vir die paaie vertoon en uitgedruk kan word.

Die koste word gesommeer wanneer die verslag gegenereer word. Die kostes word gesommeer

vir elke naambeskrywing. Indien geen name gebruik is nie, word daar nog steeds onderskeid

tussen die individuele voorwerpe gemaak. Daar word dus aanbeveel dat die gebruiker name aan

die onderskeie kaartvoorwerpe gee om onderskeid tussen die voorwerpe te kan maak. 'n Totale

koste vir die spesifieke verslag word ook bereken. Sodoende kan die gebruiker die koste van

byvoorbeeld 'n individuele pad bepaal. Die totale koste aangegaan aan alle paaie tesame met die

beskrywing van die koste word ook bereken.
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4.8.3 DIE TOERUSTINGVERSLAE

Die toerustingverslae (masjinerie en werktuie) kan verdeel word in die verslae wat handeloor

die toerustinginligting en die koste-inligting.

4.8.3.1 Die toerustinginligtingsverslae

Die doel van die toerustinginligtingsverslae is om die inligting van die geregistreerde toerusting

te vertoon en as 'n verslag op 'n geordende wyse te vertoon en op papier uit te druk. Nadat die

toerustinginligtingsverslagfunksie (Sleutelkode: >Verslae >Toerusting> Eienskappe) geaktiveer

is, verskyn die skerm soos wat in Figuur 4.87 vertoon word.

~~ Toe.ushnginllgtingsve.slag EI

Druk

Figuur 4.87: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die toerustinginligting
vertoon, asook uitgedruk kan word.

Die gebruiker kan selekteer of alle toerusting, verkoopte toerusting of die huidige beskikbare

toerusting in die tabel vertoon moet word. Die huidige toerusting sluit die verkoopte toerusting

uit, terwyl die "Alle" seleksie-opsie alle huidige en verkoopte toerusting insluit. Die inskrywings

in die tabel word volgens die naam van die toerusting, voertuig, implement of werktuig

gerangskik. Om hierdie rede is dit belangrik dat die name van die toerusting nie ooreen moet

stem nie.
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Drie moontlike verslae is beskikbaar, naamlik vir bestaande, verkoopte en alle toerusting. Die

verslag wat verkry word, word bepaal deur die seleksiekriteria. Die inligting wat vertoon word

sluit die toerustingnaam, serienommer, maak (byvoorbeeld "Isuzu", "Toyota'', "John Deere",

ens.), tipe (byvoorbeeld "1 ton bakkie", "trekker", "tweeskaarploeg", ens.), model (byvoorbeeld

"2.8TD", "8850", ens.), enjinnommer, onderstelnommer, registrasienommer,

registrasievervaldatum, jaarmodel, aankoopdatum, verskaffer, aankoopwaarde, verkoopdatum,

verkoopbedrag en verkoop BTW -peil in.

Die lisensievervaldatum van die toerusting word gebruik om die gebruiker te waarsku sodat

lisensiëring vroegtydig kan plaasvind. Hierdie waarskuwing word as deel van die "Take"

uitgereik.

4.8.3.2 Die toerustingkosteverlag

Hierdie verslagfunksie genereer 'n verslag van die kostes wat ten opsigte van toerusting

aangegaan is. Nadat die kosteverslagfunksie (Sleutelkode: >Verslae >Toerusting >Kostes)

geselekteer is, verskyn die skerm wat in Figuur 4.88 vertoon word.

Die inligting wat in die tabel vertoon word, sluit die naam van die toerusting, maak van die

toerusting, die kostebeskrywing, die datum waarop die koste aangegaan is, asook die bedrag en

BTW -peil, in.

Wanneer die verslag gegenereer word, word die inligting in die tabel gesommeer. Die kostes

word gesommeer vir elke naambeskrywing. Dit word dus sterk aanbeveel dat die gebruiker name

aan die onderskeie toerusting toeken wat duidelike onderskeid tussen die toerusting moontlik

maak. Die totale koste vir die verslagperiode word ook bereken. Sodoende kan die gebruiker

die koste van elke stuk toerusting individueel bepaal, asook die totale koste aangegaan aan alle

toerusting, tesrune met die beskrywing van die koste. Herhalende kostebeskrywings ten opsigte

van 'n spesifieke toerustingitem kan maklik opgespoor word sodat ondersoek na die herhalende

oorsaak geloods kan word.
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'I~ Toerustinqkoste-verslaq EJ

3 Van datum: )0811112000 8!:J Tot datum: 127106/2002 ::JU

Naam Maak Kostebe.krl'wing Datum Bedrag BTW

lsuzu Bande 24/10/2001 -1400.00
Isuzu Olie 16/04/2002 ·60.00
Isuzu Brendstol 02/05/2002 -405.00
Isuzu Bande 0210512002 -750.00
Isuzu Brandstof 02/05/2002 -300.mj
Isuzu D oen en"in oor 27/06/2002 -5000.00

Breekboute 13/02/2002 -50.00
Breekboute 12103.i2fJ02 -20.00

John Deere Doen enin oor 13/02/2002 -15000.00
John Deere Olie 16/04/2002 -100.00

Il

Figuur 4.88: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die seleksiekriteria en inligting vir
die toerustingkosteverslag onderskeidelik geselekteer en vertoon word.
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4.8.4 ARBEIDVERSLAE

Die arbeidverslae kan verdeel word in die verslae wat handeloor die inligting van die arbeiders

en die koste-inligting ten opsigte van arbeid. Die groeperings- en sommeringsvolgordes vir die

arbeidverslae word in Tabel 4.10 gegee en sal na verwys word soos wat die verslae bespreek

word.

Beskrywing van groeperingsvlakke

Verslag Vlal< 1 Vlak2 Vlak3 Vlak4 VlakS

I Produk Arbeider - - -
2 Arbeider Maand - - -

TabeI4.10: Die aantal en vlak beskrywings vir die groepering en sommering vir die
onderskeie arbeidsverslae. Die implementering van die vlakke word
grafies in Figuur 4.1 voorgestel. Die "-"-teken dui daarop dat die
groeperingsvlak nie gebruik is nie.

4.8.4.1 Die arbeiderinligtingsverslag

Die doel van hierdie verslagtipe is om 'n verslag op te stel van die arbeiders se inligting volgens

die geselekteerde kriteria. Nadat die verslagfunksie (Sleutelkode: >Verslae >Arbeid> Inligting)

geaktiveer is, verskyn die skerm wat in Figuur 4.89 vertoon word.

Die gebruiker begin deur die verslagperiode te selekteer. Die gebruiker kan verder bepaal of die

verslag vir alle arbeiders of net vir 'n bepaalde arbeider opgestel moet word deur die

"Almal"-opsie of die arbeider se naam in die "Naam"-opsie oopvoulys te selekteer. lndien die

"Almal"-opsie geselekteer word, kan die gebruiker verder bepaal wat die diensstatus van die

arbeiders in die verslag moet wees. Die gebruiker kan selekteer tussen "In diens", "Nie in diens"

en "Alle". Die resultaat van die seleksiekriteria word in die tabel vertoon. Die inligting wat

vertoon word sluit die diensstatus (In diens: Ja of Nee), van en naam van die arbeider,

identiteitsnommer, indiensnemingsdatum, diens beëindigingsdatum, betalings bedrag,

betalingseenhede (bedrag per dag of bedrag per uur), datum van geboorte en 'n memorandumveld

in. Die inligting in die verslag wat vertoon en uitgedruk kan word, word alfabeties volgens die

naam van die arbeider gerangskik.
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"i~ Albeidelinligting E3
Bepelk datums tot:

Van datum: lOl /01/2000

Figuur 4.89: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die seleksiekriteria en inligting vir
die arbeiders onderskeidelik geselekteer en vertoon word.

4.8.4.2 Die arbeidkosteverslae

Hierdie verslae sluit die verskillende tipes en kombinasies van die aangetekende arbeidkostes in

wat geallokeerd of nie-gealokeerd kan wees. Die geallokeerde kostes kan toegedeel wees aan

kampe en lande, plantprodukte, diere, dierebestuursaksies en -produkte. Die verskillende tipes

kosteverslae sal in die volgende afdelings bespreek word.

4.8.4.2.1 Die geallokeerde arbeidkosteverslae

Die geallokeerde arbeidkoste kan verdeel word volgens kampe en lande, plantprodukte en diere.

In Verslag wat alle geallokeerde arbeidkostes insluit, is ook beskikbaar.
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4.8.4.2.1.1 Die geallokeerde arbeidkostes na kampe en lande

In Figuur 4.90 word die skerm vertoon wat verskyn nadat die geallokeerde

arbeidkosteverslagfunksie vir kampe en lande (Sleutelkode: >Verslae> Arbeid> Kostes> Kampe)

geaktiveer is.

Die gebruiker begin deur die verslagperiode te selekteer. Soos wat die kriteria geselekteer word,

word die inskrywings in die tabelopgedateer. Die inligting wat vertoon word sluit die datum van

die koste, arbeidernaam, kampnommer, kampnaam, hoeveelheid eenhede arbeid, die

eenheidbeskrywing, asook die totale bedrag vir die inskrywing, in. Die inskrywings in die

verslag word gegroepeer en gesommeer vir elke arbeidernaam. Die totale arbeidkoste vir elke

arbeider word sodoende vir die geselekteerde periode ten opsigte van kampe en lande verkry.

Die totale arbeidkoste vir die verslag, dit wil sê die geselekteerde periode, word ook bereken.

:,,~Arbeidskosleverslag vir kampe EJ

Arbeider Bedrag

Van d::m:I05110/2000 U ~lIlum :129/06/2002 ::::J .dj
Niem~ndJO
Niem~ndJO
Iemand OK
Nie~ndJO
Iemand OK

Hulp Druk I. Verlaai

Figuur 4.90: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die seleksiekriteria en inligting vir
die geallokeerde kampe en lande arbeidkostes onderskeidelik geselekteer
en vertoon word.
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II Hulp I. Druk

4.8.4.2.1.2 Die geallokeerde arbeidkostes na plantprodukte

In Figuur 4.91 word die skerm vertoon wat verskyn nadat die geallokeerde

arbeidkosteverslagfunksie vir plantprodukte (Sleutelkode: >Verslae >Arbeid >Kostes

>Plantprodukte) geaktiveer is.

Die gebruiker moet die verslagperiode selekteer. Soos wat die kriteria geselekteer word, word

die inskrywings in die tabelopgedateer. Die inligting wat vertoon word sluit die datum van die

koste, arbeidernaam, plantproduk, werkbeskrywing, hoeveelheid eenhede arbeid, die

eenheidbeskrywing, totale bedrag, kampnommer en kampnaam, in. Die verslag wat vertoon en

uitgedruk kan word, word gegroepeer en gesommeer vir elke plantproduk en arbeidernaam

(Tabel 4.10, Verslag 1). Die totale arbeidkoste vir elke plantproduk en arbeider word sodoende

vir die geselekteerde periode verkry. Die totale arbeidkoste vir die geselekteerde periode word

ook bereken. Die gebruiker kan sodoende die totale arbeidkoste verbonde aan elke plantproduk

bepaal.

I Verlaat I
Figuur 4.91: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die seleksiekriteria en inligting vir

die geallokeerde plantproduk arbeidkostes onderskeidelik geselekteer en
vertoon word.
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4.8.4.2.1.3 Die geallokeerde arbeidkostes na diere

In Figuur 4.92 word die skerm vertoon wat verskyn nadat die geallokeerde arbeidkostefunksie

vir diere (Sleutelkode: >Verslae >Arbeid >Kostes >Diere) geaktiveer is.

Die gebruiker begin deur die verslagperiode te selekteer. Die inligting wat vertoon word sluit

die datum waarop die koste aangegaan is, arbeidernaam, diertipe en -klas, die aksie wat

uitgevoer is, hoeveelheid eenhede arbeid, die eenheidbeskrywing, asook die totale bedrag vir die

inskrywing, in. Die verslag word gegroepeer en gesommeer vir elke arbeidernaam. Die totale

arbeidkoste vir elke arbeider word sodoende vir die geselekteerde periode ten opsigte van

dierebestuursaksies verkry met 'n detail uiteensetting van die kostes. Die totale arbeidkoste vir

die verslag, dit wil sê vir die geselekteerde periode, word ook bereken.

"''' A,beidskosleyefSlag yi, die,e E3

\lltVeln dalum:105/1 0/2000

Il Druk I. Verlaat I
Figuur 4.92: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die seleksiekriteria en inligting vir

die geallokeerde arbeidkostes vir diere onderskeidelik geselekteer en
vertoon word.
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4.8.4.2.1.4 Alle geallokeerde arbeidkostes

In Figuur 4.93 word die skerm vertoon wat verskyn nadat die geallokeerde

arbeidkosteverslagfunksie vir alle geallokeerde arbeidkostes (kampe en lande, plantprodukte en

diere) (Sleutelkode: >Verslae >Arbeid >Kostes >Almal) geaktiveer is.

Die gebruiker begin deur die verslagperiode te selekteer. Die inligting wat vertoon word sluit

die datum waarop die koste aangegaan is, arbeidemaam, detail- ofkoste-inskrywing, hoeveelheid

eenhede arbeid, die eenheidbeskrywing, asook die totale bedrag vir die inskrywing in.

~~ Alle erbeidskcsteverslee m

02/05/200 Iem~nd DK
02/05/200 Iemand DK SA Merino· Skeer
02/05/'200 Niemar;;no···--·---- ïïëiïii;ïiïia:I;j;ïik-·-----
30ïo4/200 Niemand JD

Figuur 4.93: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die seleksiekriteria en inligting vir
alle geallokeerde arbeidkostes onderskeidelik geselekteer en vertoon
word.

Twee verskillende verslae is beskikbaar. Die eerste is waar die inskrywings in die tabel volgens

arbeider en kalendermaand gegroepeer en gesommeer word (Tabel 4.10, Verslag 2). Die

gebruiker kan sodoende die totale geallokeerde maandelikse koste vir elke arbeider bepaal, asook

die totale maandelikse geallokeerde arbeidkoste.
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Die tweede moontlike verslag is waar die inskrywings volgens arbeidernaam gegroepeer en

gesommeer word. Die totale arbeidkoste vir elke arbeider word sodoende vir die geselekteerde

periode verkry met die detail uiteensetting van die geallokeerde kostes. Die totale arbeidkoste

vir die verslag, dit wil sê vir die geselekteerde periode, word ook bereken.

4.8.4.2.2 Die nie-geallokeerde arbeidkosteverslae

Die nie-geallokeerde arbeidkostes is die kostes wat nie direk aan bogenoemde entiteite geallokeer

kon word nie. lndien die gebruiker byvoorbeeld maandelikse lone teen 'n arbeider aangeteken

het wat nie onder die kampe, lande, plantprodukte of dierebestuursaksies aangeteken is nie, word

hierdie koste as 'n nie-geallokeerde arbeidskoste gereken. Dié kostes word aangeteken met die

nie-geallokeerde arbeidkostefunksie (Sleutelkode: >Redigeer> Arbeid> Nie-geallokeerde koste)

soos wat in Afdeling 3.10.7.3.3.3.3 bespreek is.

~~ Nm·geallokeerde albeldkodeverdag EI

Figuur 4.94: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die seleksiekriteria
en inligting vir alle nie-geallokeerde arbeidkostes
onderskeidelik geselekteer en vertoon word.

In Figuur 4.94 word die skerm vertoon wat verskyn nadat die nie-geallokeerde arbeidkoste

verslagfunksie (Sleutelkode: >Verslae>Arbeid>Kostes >Nie-gealI okeerd) geaktiveerword. Die
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"Van''- en "Tot"-datums is die enigste seleksiekriteria beskikbaar. Die resultaat van die

seleksiekriteria word in die tabel vertoon. Die verslag wat gegenereer word, word gegroepeer

en gesommeer volgens die arbeidernaam. 'n Totaal word dus vir elke arbeidernaam, asook vir

die totale verslagperiode bereken.

4.8.5 DIE ADRESINLIGTINGSVERSLAG

Die funksie van die adresinligtingsverslag is om 'n uitdruk van die adres- en kontakinligting van

die kliënte, verskaffers en kontrakteurs te genereer.

In Figuur 4.95 word die skerm vertoon wat verskyn nadat die adresinligtingsverslagfunksie

(Sleutelkode: >Verslae >Adresinligting) geaktiveer is. Die gebruiker kan selekteer dat die

inskrywings in die tabel alfabeties volgens die besigheidsnaam of die kontakperoon gerangskik

moet word. Die inskrywings in die tabel kan ook beperk word tot 'n letter van die alfabet. Indien

die besigheidsnaam as kriteria gebruik word, sal net die besighede wat met die geselekteerde

letter begin, gelys word. Dieselfde geld indien die kontakpersoon as seleksiekriteria geselekteer

word. Indien geen letter geselekteer word nie, word alle inskrywings vertoon.

Twee verskillende verslae kan gegenereer word. Die verslag word bepaal deur die

sorteringskriteria. lndien die besigheidsnaam as sorteringskriteria geselekteer word, word 'n

verslag vertoon wat alfabeties volgens die besighede georden is. lndien die kontakpersoon as

sorteringskriteria geselekteer word, word 'n verslag vertoon wat alfabeties volgens die

kontakpersoon georden is. Beide hierdie verslae kan uitgedruk word. Indien die alfabetletters

gebruik is om beperkings op die inskrywings te plaas, sal net die gekose inskrywings op die

verslae verskyn. Die' inligting wat op die verslae verskyn sluit die besigheidsnaam,

kontakpersoon, besigheidsadres, telefoonnommers, kliënt-, verskaffer- en kontrakteurstatus in,

asook die skeerkontrakteursfooie.
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"i~ AdIesveIslag EI

Figuur 4.95: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die seleksiekriteria en inligting vir
die adresinligting onderskeidelik geselekteer en vertoon word.



Hierdie verslae handeloor die finansiële aspek van rekordhouding. Al die verslae wat dus met

die finansiële aspek verband hou ressorteer onder hierdie hulpbronverslae.

In die breë kan die finansiële state vir hierdie rekordhoudingstelsel verdeel word in die inkomste-

en uitgaweverslae, asook die ander verslae wat hieruit kan voortspruit. Die inkomstes en

uitgawes kan verder verdeel word in boerdery en nie-boerdery inkomstes en uitgawes. In

Figuur 4.96 word 'n kort uiteensetting gegee. Soos reeds genoem, is baie van die inkomste- en

uitgawe- of kosteverslae reeds by die biologiese verslae waarop die inkomste of uitgawe

betrekking het, bespreek. Vir volledigheidshalwe sal die finansiële verslagstruktuur

(Figuur 4.96) aangedui word, asook die afdeling waar die verslag bespreek is. Net die verslae

wat nog nie bespreek is nie, sal dus hier bespreek word. Die waardes in die finansiële verslae

is altyd sonder BTW, tensyanders vermeld. Die groepering- en sommeringsvolgordes vir die

finansiële verslae word in Tabe14.11 gegee en sal na verwys word soos wat die verslae bespreek

word.

4.9 DIE FINANSIËLE VERSLAE

Produk- of bedryfinkomstes
Boerdery-inkomstes

Kapitaalinkomstes

Nie-boerdery inkomstes

Finansiële state Bedryfuitgawes

Boerdery-uitgawes Kapitaaluitgawes

Skuldbetalings

Nie-boerdery uitgawes

Figuur 4.96: 'n Kort uiteensetting van die finansiële struktuur ten opsigte van
inkomstes en uitgawes soos wat in die FarmRec-rekordhoudingstelsel
gebruik word.

393
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TabeI4.11: Die aantal en vlak beskrywings vir die groepering en sommering vir die
onderskeie finansiële verslae. Die implementering van die vlakke word
grafies in Figuur 4.1 voorgestel. Die "-"-teken dui daarop dat die
groeperingsvlak nie gebruik is nie.

1 Maand

Beskrywing van gr0t:l!.erin_g_svlakke

Verslag Vlak 1 Vlak2 Vlak3 VlakS

2 Maand

Vlak4

Inkomste beskrywing

Uitgawe beskrywing

4.9.1 DIE INKOMSTEVERSLAE

Die inkomste vir die boer of die gebruiker van die rekordhoudingstelsel kan bestaan uit

bedryfinkomste (produkinkomste byvoorbeeld uit wol, mielies, en melk), kapitaalinkomste

(verkope van vee, masjinerie, ens.), en nie-boerdery inkomste (Van Zyl et al. 1999). Die bedryf-

en kapitaalinkomste kan ook as boerdery-inkomste gesien word walmeer die oorsprong die

gevolg van die boerdery-aktiwiteite is.

Soos reeds aan die begin gestel, is die FarmRec-rekordhoudingstelsel me 'n finansiële

rekordhoudingstelsel nie, maar daar word wel gepoog om die finansiële aspekte met behulp

daarvan aan te spreek. Die bedryfinkomstes (produkinkomstes ), die kapitaalinkomstes aan die

verkoop van diere en masjinerie, asook die nie-boerdery inkomstes word wel aangespreek.

4.9.1.1 Die boerdery-inkomsteverslae

Soos in die bostaande Afdeling beskryf, bestaan die inkomste uit die boerdery uit die

kapitaalinkomste van diere (Afdelings 4.5.1.2.1.2 en 4.5.1.2.2.2) en toerusting en masjinerie

(Afdeling 4.8.3.1) wat verkoop word, asook die bedryfinkomste vanaf diereprodukte, naamlik

vleis (Afdeling 4.6.1), vesel (Afdeling 4.6.2), melk (Afdeling 4.5.2.2.1), huide en velle

(Afdeling 4.6.4) en eie gedefinieerde produkte (Afdeling 4.6.5), asook die plantprodukte

(Afdeling 4.3.1) wat verkoop word. Die genoemde Afdelings dui die afdelings aan waar die

onderskeie inkomsteverslae bespreek is.



395

4.9.1.2 Die nie-boerdery inkomsteverslae

Soos reeds genoem, sluit die nie-boerdery inkomste dié inkomste wat die boer nie uit die

boerdery en boerdery-aktiwiteite ontvang nie, in. Hierdie rekords word ingesluit, aangesien dit

gebeur dat van hierdie inkomste vir die boerdery gebruik word. Aangesien dit nie deel van die

boerdery uitmaak nie, word net die datum, bedrag en 'n beskrywing van die oorsprong van die

inkomste in die boerdery-rekordhoudingstelsel vasgelê en as 'n verslag weergegee. Die skerm

wat verskyn nadat die nie-boerdery inkomsteverslagfunksie geaktiveer is (Sleutelkode: >Verslae

>Finansieel >Inkomste >Nie-boerdery), word in Figuur 4.97 vertoon.

xl

Figuur 4.97: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die seleksiekriteria en inligting vir die
nie-boerdery inkomste onderskeidelik geselekteer en vertoon asook
uitgedruk kan word.

Die gebruiker moet die "Van"- en "Tot"-datums, wat as seleksiekriteria dien, selekteer. Hierdie

datums kan met behulp van die biologiese offinansiële siklusinligting, die oopvoulyste en/of die

"Kalender"-funksie geselekteer word. Die biologiese siklusinligting is die siklusinligting wat by

al die ander aksies, produkte en verslae vertoon en gebruik kan word. Die finansiële

siklusinligting het net betrekking op die finansiële inligting. Die resultaat van die seleksiekriteria
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word in die tabel vertoon. Die beskikbare verslae kan geselekteer word deur die verlangde

verslag uit die "Verslag om te druk"-oopvoulys te selekteer. Vier moontlike verslae is

beskikbaar:

1. Die "Sorteer op grond van Datum - Detail"-verslag.

Met hierdie tipe verslag word die inskrywings volgens die maand van inkomste

gegroepeer met 'n totale inkomste vir die maand. Die individuele inskrywings word

vertoon. 'n Totaal vir die verslagperiode word ook bereken. Die gebruiker kan sodoende

die maandelikse nie-boerdery inkomste bereken.

2. Die "Sorteer op grond van Datum - Opsomming"-verslag.

Met hierdie tipe verslag word die inskrywings op dieselfde wyse gegroepeer soos in

punt 1 hierbo, dit wil sê volgens die maand van inkomste, maar die individuele

inskrywings word nie vertoon nie, net die totale vir elke maand. Die totaal vir die

verslagperiode word ook bereken.

3. Die "Sorteer op grond van Beskrywing - Detail"-verslag.

Met hierdie tipe verslag word die inskrywings volgens die beskrywing, asook die maand

van inkomste, gegroepeer en gesommeer. Die individuele inskrywings, asook 'n totaal

vir elke maand vir elke inkomstebeskrywing, word vertoon (Tabel 4.11, Verslag 1). 'n

Totaal vir die verslagperiode word ook bereken. Met hierdie verslag kan die gebruiker

die totale nie-boerdery inkomste vir elke inkomstebeskrywing vir elke maand bepaal.

4. Die "Sorteer op grond van Beskrywing - Opsomming"-verslag.

Met hierdie tipe verslag word die inskrywings op dieselfde wyse gegroepeer soos in

punt 3 hierbo, dit wil sê volgens die maand van inkomste, asook die inkomstebeskrywing,

maar die individuele inskrywings word nie vertoon nie, net die totale vir elke maand,

asook vir elke beskrywing (Tabel 4.11, Verslag 1). Die gebruiker kan dus die

maandelikse inkomste vir elke inkomstebron bepaal en duidelik uiteensit. 'n Totaal word

ook vir die verslagperiode bereken.
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4.9.2 UITGAWES

Die uitgawes vir die boer of die gebruiker van die rekordhoudingstelsel kan verdeel word in

bedryfsuitgawes (voer, entstowwe, doseermiddels, ens.), kapitaaluitgawes (aankoop van lewende

hawe en masjinerie, ens.), skuldbetalings (rente en delging), asook nie-boerdery uitgawes (Van

Zyl et al. 1999) (Figuur 4.96). Die bedryfs- en kapitaaluitgawes kan ook as boerdery-uitgawes

gesien word wanneer die koste die gevolg van die boerdery-aktiwiteite is.

Aangesien hierdie rekordhoudingstelsel nie 'n finansiële rekordhoudingstelsel nie, word die

skuldbetalingsaspek nie ingesluit nie. Die bedryfsuitgawes, sekere kapitaaluitgawes, asook nie-

boerdery uitgawes is ingesluit en sal in die volgende afdelings bespreek word. Uitgawes kan

verdeel word in geallokeerde en nie-geallokeerde uitgawes.

4.9.2.1 Geallokeerde uitgawes

Soos in die bostaande Afdeling beskryf, bestaan die uitgawes van die boerdery uit

kapitaaluitgawes soos byvoorbeeld waar diere aangekoop word, asook bedryfsuitgawes waar

middele en dienste gekoop word om die boerdery te bedryf. Die geallokeerde uitgawes ofkostes

sluit die uitgawes aan kampe en lande (Afdeling 4.2.8), plantprodukte (Afdeling 4.3.1),

dierebestuursaksies (Afdeling 4.5.2), dierlike produkte (Afdeling 4.6), diere-aankope

(Afdeling 4.5.1.1), waterinfrastruktuur (Afdeling 4.8.1.3), paaie (Afdeling 4.8.2.2), toerusting

en masjinerie (Afdeling 4.8.3.2), asook die geallokeerde arbeidskoste (Afdeling 4.8.4.2.1), in.

Die onderskeie verslae vir die uitgawes is in die genoemde afdelings bespreek.

4.9.2.2 Nie-geallokeerde uitgawes

Die nie-geallokeerde uitgawes is die kostes wat nie direk aan 'n boerderyvertakking geallokeer

kan word nie. Hierdie tipe kostes kan ook as oorhoofse kostes tot die boerdery gesien word.

Hierdie kostes sluit die nie-geallokeerde arbeid- en boerderykoste in.

4.9.2.2.1 Nie-geallokeerde arbeidkostes

Die nie-geallokeerde arbeidkosteverslag is in Afdeling 4.8.4.2.2 bespreek. Hierdie kostes is
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byvoorbeeld die koste aan 'n arbeider wat by die boerderyvertakkings werksaam ofbetrokke is,

en die gebruiker van die rekordhoudingstelsel kan nie 'n allokasie aan 'n vertakking doen nie.

Tipies word so 'n koste as 'n maandelikse uitgawe aangeteken by die nie-geallokeerde

arbeidkoste-funksie (Sleutelkode: >Redigeer >Arbeid >Kostes >Nie-geallokeerd).

4.9.2.2.2 Nie-geallokeerde boerdery-uitgawes

Die nie-geallokeerde boerdery-uitgawes is die uitgawes aan die boerdery wat nie direk aan 'n

vertakking geallokeer kan word nie. Tipiese voorbeelde is telefoon-, elektrisiteit- en

versekeringsuitgawes.

In Figuur 4.98 word die skerm vertoon waarop die seleksiekriteria vir die nie-geallokeerde

boerdery-uitgaweverslag (Sleutelkode: >Verslae >Finansieel >Kostes >Nie-geallokeerd)

geselekteer word. Die inligting wat vertoon word sluit die datum vir die uitgawe, 'n beskrywing

asook die bedrag van die uitgawe in.

,,~ Nie-geallokeelde kostes VII VDDlbeeld Ei

Hulp Verslag om te druk: ISOIteer o,g, v, Datum - Deta~ ., fJ I Druk II Verlaat I
Figuur 4.98: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die seleksiekriteria

en inligting vir die nie-geallokeerde boerdery-uitgawes
onderskeidelik geselekteer en vertoon, asook uitgedruk
kan word.
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Die gebruiker moet die "Van"- en "Tot"-datums wat as seleksiekriteria dien, selekteer. Hierdie

datums kan met behulp van die biologiese offinansiële siklusinligting, die oopvoulyste en/of die

"Kalender"-funksie geselekteer word. Die resultaat van die seleksiekriteria word in die tabel

vertoon. Die volgende vier verslae is beskikbaar deur die nie-geallokeerde kostes op verskillende

metodes te groepeer en te sommeer:

1. Die "Sorteer op grond van Datum - Detail"-verslag.

Met hierdie tipe verslag word die inskrywings volgens die maand van uitgawe gegroepeer

met die totale uitgawe vir die maand. Die individuele inskrywings word vertoon.

2. Die "Sorteer op grond van Datum - Opsomming"-verslag.

Met hierdie tipe verslag word die inskrywings op dieselfde wyse gegroepeer soos in

punt 1,dit wil sê volgens die maand van uitgawe, maar die individuele inskrywings word

nie vertoon nie, net die totale vir elke maand.

3. Die "Sorteer op grond van Beskrywing - Detail"-verslag.

Met hierdie tipe verslag word die inskrywings volgens die uitgawebeskrywing, asook die

maand van uitgawe gegroepeer en gesommeer (TabeI4.11, Verslag 2). Die individuele

inskrywings, asook 'n totaal vir elke maand vir elke uitgawebeskrywing word vertoon.

4. Die "Sorteer op grond van Beskrywing - Opsomming"-verslag.

Met hierdie tipe verslag word die inskrywings op dieselfde wyse gegroepeer soos in

punt 3 hierbo, dit wil sê volgens die maand van uitgawe, asook die beskrywing, maar die

individuele inskrywings word nie vertoon nie, net die totale vir elke maand, asook vir

elke beskrywing Die gebruiker kan dus die maandelikse uitgawe vir elke

uitgawebeskrywing bepaal en duidelik uiteensit.
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4.9.2.3 Nie-boerdery uitgawes

Die nie-boerdery uitgawes is die uitgawes wat nie met die boerdery-aktiwiteite verband hou nie.

Tipiese voorbeelde is persoonlike versekering, vakansie-uitgawes, persoonlike kruideniersware,

ens.

In Figuur 4.99 word die skerm vertoon waarop die seleksiekriteria vir die nie-geallokeerde

boerdery-uitgaweverslag (Sleutelkode: >Verslae> Finansieel> Kostes> Nie-boerdery) geselekteer

word. Die inligting wat vertoon word, sluit die datum vir die uitgawe, 'n beskrywing, asook die

bedrag van die uitgawe in.

;j~ Nie-boerdery kosles vir Voorbeeld 13

Figuur 4.99: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die seleksiekriteria en inligting vir
die nie-boerdery uitgawes onderskeidelik geselekteer en vertoon, asook
uitgedruk kan word.

Die gebruiker moet die verslagperiode selekteer. Hierdie datums kan met behulp van die

biologiese offinansiële siklusinligting, die oopvoulyste en/of die "Kalender"-funksie geselekteer
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word. Die resultaat van die seleksiekriteria word in die tabel vertoon. Die tipe en interpretasie

van die beskikbare verslae stem ooreen met dié wat by die nie-geallokeerde boerdery-uitgawes

(Afdeling 4.9.2.2.2) bespreek is, behalwe dat hierdie verslae betrekking het op die nie-boerdery

uitgawes. Die verslae sal nie weer hier bespreek word nie.

82% ,....----.-.--.- ..--.----
J. Genereer verslag
1.." ,,, ,,•.._ ~••,, ., .

4.9.3 BRUTO MARGEVERSLAE

Met die beskikbare finansiële inligting III die huidige weergawe van die FarmRec-

rekordhoudingstelsel kan die bruto margeverslae vir die diere- en plantproduktevertakkings

bereken word. Hierdie bruto margeverslae is reeds onderskeidelik in Afdelings 4.7.2 en 4.3.2

bespreek.

4.9.4 DIE KONTANTVLOEIVERSLAG

Die kontantvloeiverslag is 'n samevatting van al die inkomstes en uitgawes waarvan rekord gehou

is, en word op 'n maandelikse basis vir 'n jaar (12 maande) bereken. Nadat die

kontantvloeiverslagfunksie (Sleutelkode: >Verslae >Finansieel >Kontantvloei) geaktiveer is,

verskyn die skerm soos wat in Figuur 4.100 vertoon word.

;j~ Kontantvloei 13
Beperk inligting 101; ~~""""....,..",=="""",~.~",.,...,.~.=

(0" Bioi~giese siklus .'

r Finansiële siklus

Figuur 4.100: 'n Voorbeeld van die skerm waarop die seleksiekriteria vir die
kontantvloeiverslag geselekteer word. Die vorderingsbalk dui die
vordering met die berekeningsproses aan.

Op hierdie skerm moet die gebruiker die begindatum (nVann-datum) vir die kontantvloeiverslag
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selekteer. Die gebruiker kan ook van die biologiese of finansiële siklusinligting gebruik maak

deur die relevante opsie te selekteer. Die vorderingsbalk dui die vordering met die berekeninge

aan. Die inkomstes vanaf die boerderyvertakkings, nie-boerdery inkomstes, asook die BTW-

inkomstes (uitset BTW) vir die uitsette word bereken en aangedui. Die kostes vanaf die

boerdery-aktiwiteite, asook die nie-boerdery uitgawes en die inset BTW word verder bereken.

Die onderskeie bronne van inkomste en kostes is reeds bespreek. Die inkomste- en

kostebeskrywings word tot 'n groot mate deur die gebruiker bepaal, aangesien dié beskrywings

deur die gebruiker opgestel word. Die berekening van die inkomstes en kostes word vir elke

kalendermaand uitgevoer beginnende met die "Van"-maand wat die gebruiker geselekteer het.

Nadat die berekeninge voltooi is, word die verslag op die skerm vertoon (Figuur 4.101).

tltJ'xt

Gedrukop:
Besluywing:
Lêemeam;

Kontantvloei
05/0912002 Period: 01/0112001 to 31/1212001
Raster Voorbeeld
C:\MyFilesIVBIFannR.eclFarmUnitFilesIVOORBEELD_3.1tc
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Die verslag bestaan uit die inkomste- en kostebeskrywings vir elke kalendermaand met totale vir

die inkomste, koste vir elke maand, asook vir elke inkomste- en kostebeskrywing vir die

verslagjaar. Die balans vir elke maand word ook vertoon. Hierdie verslag kan onder andere vir

begrotingsdoeleindes gebruik word.
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4.10 DIE "Take"-VERSLAGFUNKSIE

Die "Take'l-funksie is 'n verslagfunksie (Sleutelkode: Vertoon>Take) wat verslae genereer wat

uit 'n verskeidenheid groepe van inligting bestaan. Hierdie funksie verskaf dus 'n opsomming

van 'n verskeidenheid aksies en gebeure. InFiguur 4.102 word 'n voorbeeld van die Take-skerm

vertoon. Elke boerdery-eenheidlêer beskik oor sy eie lys van take.

i:til Take EI

Figuur 4.102: 'n Voorbeeld van die "Take"-skerm waarop die samevatting van 'n
verskeidenheid inligtingskategorieë vertoon word. Die funksie vir elke
kategorie kan geaktiveer word deur die inskrywing te dubbel kliek.

Die inskrywings in die Take-lys kan uit die volgende of kombinasies van die volgende

inligtingsgroepe bestaan:

1. Waarskuwing vir die allokasie van diere:

'n Waarskuwing dat diere van 'n ander BE na die huidige aktiewe BE oorgeplaas

is, maar nog nie na kampe geallokeer is nie.

2. Kampbenuttingswaarskuwings:

Waarskuwings aangaande kampbenutting word hier aangedui. Die

Huidige kampbenuUing WAARSKUWING:
Huidige kampbenuUing WAARSKUWING:
Huidige kampbenuUing WAARSKUWING:
Huidige kampoenuIting WAARSKUWING:

Beplande dagboekaksie (21/11/2002~

Onvoltooide beplaned dagboekaksie:
Onvoltooide beplaned dagboekaksie:
Onvoltooide beplaned dagboekaksie:
Onvoltooide beplaned dagboekaksie:
Onvoltooide beplaned dagboekaksie'
Onvoltooide beplaned dagboekaksie:
Onvoltooide beplaned dagboekaksie:. .

IKamp (1B9 - Besp,oeiing) was gebruik 312.39%. (Dae ad' ~ - 271 » 23/02/2002).
!Kamp (1K21 - Kamp 1) was geb,uik 355.30%. (Dae 00' ; . 208» 28/04/2002t
I Kamp (1K27 - Kamp 27) was gebruik 816.22%. (Dae oor; ·149» 25/0612002).
Kamp (ll12 -Lend 12) was gebruik 1 475.31%. (Dae oor;· 217» 18/0412002).

Kamp (1K28· Kamp 28) was gebruik 64.55%. (Dae oor; 128» 28/03/2003t
Kamp (K40 . Kamp 40) was gebruik 61.54%. (Dae oor = 146» 15/04/2003).

Die lisensie van Rippe, verval op 02/05/2002
Die lisensie van Trekker 1 verval op 01/08/2001

(Algehandel . Nee): Nageslag geboortes' SA Merino. Ooi. dragtig, 6·tand(1 00) skenk geboOfte.

20/0712000 - (Algehand.: Nee): DBU . Rekenaar demonstrasie
'19/0712000 - (Algehand.: Nee): Persoonlik· Gholf
18/07/2000· (Algehand.: Nee~ Dieregesondheid - Doseer lammers
14/07/2000· (Algehand .. Nee] DBU . Vergadering
13/07/2000 - (Algehand.: Nee): DBU . Meul demonstrasie
11/07/2000· (Afgehand.: Nee): Dieregesondheid . Doseer ooie
05/0712000· (Afgehand.: Semi): Dieregesondheid . Spuit lambosluis
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waarskuwings is gegrond op die persentasie en/of die aantal dae wat gekies is

onder die "Program Opstellings"-waardes (Afdeling 3.10.9.2). Die kampnomrner,

kampnaam, persentasie benutting, aantal dae oor vir benutting, asook die datum

wanneer die beskikbare weidae uitgeput sal wees, word vertoon.

3. Huidige kampbenutting en -besetting:

'n Lys van kampe wat tans diere in het, word verskaf. Die persentasie benutting,

gegrond op die weidae, asook die aantal dae oor vir beweiding teen die huidige

belading, word aangedui.

4. Kampsiklusinligting:

'n Lys van kampe wat bewei moet word op grond van die kampsiklusse

(beweidingstelsel) wat die gebruiker opgestel het, word vertoon.

5. Kampgroep-sikl usinligting:

'n Lys van kampgroepe wat bewei moet word op grond van die

kampgroepsiklusse (beweidingstelsel) wat die gebruiker opgestel het, word

vertoon.

6. Lisensievervallings:

Vertoon 'n lys van voertuie en implemente waarvan die lisensies verval het of

gaan verval binne die periode waarvoor die "Take"-lys opgestel word.

7. Huidige dagboekinskrywings:

Vertoon 'n lys van aksies en aktiwiteite wat in die dagboek vir die huidige dag

ingeskryf is.

8. Geskiedkundige dagboekinskrywings:

Vertoon 'n lys van half- en onvoltooide aksies en aktiwiteite wat in die dagboek

tot op die huidige dag ingeskryf is.
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Die Take kan outomaties vertoon word wanneer die BE-lêer geopen word. Om die "Take"

outomaties te vertoon, moet die "Laai Take Outomaties" -opsie by die "Program voorkeur" -opsies

geselekteer word. Die verstelling van die programvoorkeure is in Afdeling 3.10.9.2 bespreek.

Die standaard "Take"-lys word vir die huidige dag opgestel. Die huidige dag word deur die

rekenaarklok bepaal. Die "Take"-Iys kan ook vooruit opgestel word deur die aantal dae vooruit

te selekteer. Die vooruit opstelling van die "Take"-lys het net op die inskrywings afkomstig

vanaf die dagboek- en lisensievervallingsinligting betrekking. Die kampinligting word nie

hierdeur geraak nie. Die inskrywings in die tabel kan gedubbel kliek word om die funksie te

aktiveer waarmee die inskrywing geredigeer kan word. So byvoorbeeld kan na die

diereverskuiwingsfunksie gegaan word indien 'n kampwaarskuwing geselekteer word. Indien 'n

dagboekinskrywing geselekteer word, word na die dagboek gegaan. Net so word die

toerustinginligtingsfunksie geaktiveer wanneer 'n lisensievervalling gedubbel kliek word. Die

lys van take kan ook in verslagvorm vertoon en uitgedruk word.

4.11 SAMEVATTING

Hierdie Hoofstuk begin deur die verskeie verslae in verskillende groepe te verdeel volgens die

hulpbrongroepverdeling soos reeds bespreek. Hierdie verdeling, asook die aantal verslae ter

sprake, word kortliks in Tabel 4.1 saamgevat. Die beginsels wat vir alle verslae geldig is, word

ook aangedui sodat dieselfde inligting nie herhaaldelik by elke verslag bespreek word nie.

Met hierdie Hoofstuk is daar gepoog om die basiese onderbou van al die beskikbare verslae te

bespreek. Wat elke verslag in diepte kan aanbied en beteken, is nie altyd in detail bespreek nie,

aangesien die moontlike vrae wat deur 'n gebruiker gevra en deur 'n verslag aangespreek moet

word, legio is. Verskeie vrae kan ook deur dieselfde verslag beantwoord word. Die gebruiker

moet dus die groepering en sommering van inligting gebruik om die vraag ofvrae te beantwoord.

Daar is 'n groot aantal verslae en variante van verslae aan die gebruiker beskikbaar. Hierdie groot

verskeidenheid is deels daaraan toe te skryf dat van 'n groot aantal boerderyfasette rekord gehou
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word, asook die uiteenlopendheid van die gebruikers. Die gebruiker sal dus die verslae gebruik

wat die antwoorde op sy/haar vrae verskaf. Dit is hoogs onwaarskynlik dat 'n gebruiker al die

moontlike tipes verslae sal gebruik.

Om die verslae maklik en georden aan die gebruiker aan te bied, is die verslae op dieselfde

metode as die redigering van die hulpbroninligting gegroepeer, naamlik kampgebaseerde verslae,

plantgebaseerde verslae, klimaatverslae, diergetal- en produkverslae, "Ander hulpbron"-verslae,

finansiële verslae, asook die verslae wat nie onder een van hierdie kategorieë verdeel kan word

nie. Die koppelvlakke van elke verslagskerm word bespreek, asook die seleksiekriteria vir elke

tipe verslag. Die invloed van die seleksiekriteria op die groepering en sommeringsvolgordes

word vir elke verslag bespreek. In sommige gevalle, waar moontlik, word grafiese voorstellings

gebruik om inligting voor te stel.
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HOOFSTUKS

EVALUERING

5.1 INLEIDING

Die doel van hierdie Hoofstuk is om die FarrnRec-stelsel te evalueer ten opsigte van die gemak

van gebruik, watter funksies gebruik word, watter funksies nie gebruik word nie, asook die

waarde wat die gebruikte funksies vir die gebruikers inhou. Daar is besluit om die evaluering

van die stelsel deur middel van 'n vraelys te onderneem. Dit verbeter ook die terugvoer vanaf die

gebruikers. 'n Vraelys skep ook die geleentheid om meer te wete te kom ten opsigte van die boer,

sy boerdery-omgewing, sy rekordhoudingstelsel en rekenaargebruik.

5.2 DIE VRAELYS

Die vrae in die vraelys wat opgestel is, is in die volgende groepe verdeel:

1. Vier vrae ten opsigte van persoonlike inligting.

2. Vyfvrae ten opsigte van die inligting van die boerdery.

3. Agt vrae wat handeloor die inligting ten opsigte van. rekordhouding voor die

gebruiker met FarmRee in aanraking gekom het.

4. Elf vrae oor die gebruik van die rekenaar en sagteware.

5. Die gedeelte wat die verskillende funksies in die stelsel evalueer, bestaan uit 72

vrae. Die funksies in die stelsel is verder gegroepeer en as volg verdeel:

I. Tien vrae ten opsigte van kampinligting.

11. Drie vrae ten opsigte van plantprodukinligting

111. Drie vrae ten opsigte van klimaatinligting.

IV. Elfvrae ten opsigte van dieregetalle-inligting.

v. Nege vrae ten opsigte van dierebestuursaksie-inligting
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VI. Ses vrae ten opsigte van diereprodukinligting

vn. Vyftien vrae ten opsigte van die watervoorwerp-, pad-,

toerusting-, arbeid- en adresinligting.

vin. Twee vrae ten opsigte van finansiële inligting.

IX. Vyfvrae ten opsigte van die hulpfunksies.

x. Agt vrae wat handeloor algemene inligting.

As gevolg van die omvang van die aantal moontlike funksies, kon nie al die individuele funksies

getoets word nie, daarom is baie funksies gegroepeer in een enkele vraag. 'n Voorbeeld van die

vraelys word in Bylaag 6 gegee.

Die vraelys bestaan uit multikeuse vrae, "JaINee" keuses en opsies waar die gebruiker op 'n skaal

van 1 tot 5 moes respondeer. Die vyfpuntskaal verteenwoordig die beskrywings soos in

Tabel 5.1 uiteengesit. Die respondent is byvoorbeeld gevra of 'n sekere stelselfunksie gebruik

word, en indien wel, moet die respondent op die vyfpuntskaal die gemak van gebruik, asook die

waarde van die funksie vir sy of haar rekordhoudingspoging aandui.

TabelS.l: Die beskrywings wat vir die vyfpuntskaal in die vraelys vir die grade van
gemak van gebruik en die waarde vir die gebruiker gebruik is.

Beskrywing vir:
Skaalpunt Gemak van gebruik Waarde vir die respondent

1 Baie moeilik Geen

2 Moeilik Min

3 Gemiddeld Gemiddelde

4 Maklik Redelike

5 Baie maklik Baie

Met die opstelling van die vraelys is voorsiening gemaak vir kodering, en die resultate is

hoofsaaklik gebruik om die frekwensieverspreiding vir die spesifieke respons te bepaal. Indien

'n stelsel-funksie nie vir die gebruiker beskikbaar was nie (die gebruiker gebruik nie die nuutste

weergawe nie), is die respons as -1 aangedui. Indien die funksie wel beskikbaar was, maar nie

gebruik word nie, is die respons as 0 aangedui. Waar van die vyfpuntskaal gebruik gemaak is,
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is die beskrywings soos in Tabel 5.1 gebruik.

5.3 DIE STEEKPROEF

Die sagteware is hoofsaaklik in die Suid-Vrystaat aan boere bekend gestel, maar het uitgebrei na

boere in die Noordkaap, Ooskaap, Weskaap en Noordwes. Die sagteware is aan 100 boere

gestuur waarvan 80 geregistreer het. Om die steekproef te bepaal, is besluit dat dié gebruikers

wat die FarmRec-stelsel korter as 12maande gebruik, nie in berekening geneem gaan word nie,

aangesien hierdie gebruikers hoofsaaklik met die invoer van inligting besig is, en nog nie

byvoorbeeld die beweidinginligting, wat op 'njaargrondslag funksioneer, kon benut nie.

Die opnameproses is bemoeilik deur die feit dat nie alle gebruikers dieselfde weergawe van die

FarmRec-sagteware gebruik nie, en verder is al die gebruikers nie vir dieselfde periode aan die

stelsel blootgestel nie. Al die gebruikers van die stelsel is ook nie ewe lank aan alle funksies

blootgestel nie. So byvoorbeeld kan 'n respondent die stelsel vir meer as 'njaar gebluik het, maar

'n paar maande voor die opname die sagteware opgegradeer het, en sodoende is die gebruiker nog

nie aan al die nuwe funksies blootgestel nie, hoewel die ondervraging dan wel betrekking het op

die nuwer weergawe. Wat die opnameproses verder bemoeilik het, is die gebruikers wat die

landbousektor verlaat het wat tot gevolg het dat die respondente verminder het. Daar moet

aanvaar word dat die meeste funksies in so 'n rekordhoudingstelsel nie op die korttermyn

resultate kan bied nie, en nie vir alle gebruikers van belang en van waarde is nie. Daar moet

verder in gedagte gehou word dat die stelsel nie aktiefbemark en gepropageer is nie. Die stelsel

is net in geselekteerde areas bekendgestel en deur vrywillige keuse deur gebruikers

geïmplementeer. Die gebruiker kan ook die gebruik van die stelsel vrywillig opsê.

Die steekproefgrootte vir die opname is 30 % (n=24) van die geregistreerde gebruikers (80). Dit

is die gebruikers wat binne die opnameperiode reageer het en bereid was om terugvoer te verskaf.

Die respondente moes verder langer as 12 maande aan die stelsel blootgestel gewees het en die

stelsel aktief gebruik.
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5.4 DIE RESULTATE

Uit die opname blyk die aanvaarding van die stelsel in die omgewing van 80 % te wees. Hierdie

waarde is bepaal op grond van die geregistreerde gebruikers (80) teenoor die wat die sagteware

ontvang het (100). Hierdie waarde kan as goed aanvaar word, aangesien die gebruiker geen

verpligting of koste het om die stelsel te gebruik of nie te aanvaar nie. Indien die gebruiker vir

die stelsel sou betaal, kan aanvaar word dat die aantal gebruikers wat die stelsel gekoop het en

gebruik, hoër sou gewees het, aangesien daar nou 'n waarde- ofkostedryfveer vir die gebruik van

die stelsel is. Dit mag ook wees dat daar minder gebruikers kon gewees het, aangesien die

gebruiker wat belangstel homselfverplig of verplig voel om die stelsel te gebruik, omdat dit hom

geld gekos het.

Die resultate sal aan die hand van die genoemde groeperings op die vraelys, soos in Afdeling 5.2

bespreek, bespreek word.

5.4.1 DIE GEBRUIKERPROFIEL

Die grootste persentasie van die respondente (75 %) is ouer as 40 jaar (Figuur 5.1). Twee-en-

negentig persent (91.7 %) van die respondente het naskoolse opleiding ondergaan, waarvan 50 %

'n diploma ontvang het en 25 % 'n graad voltooi het (Figuur 5.2). Vyf-en-sewentig persent

(75 %) van die respondente het aangetoon dat hul voltydse boere is. Die meeste (58.3 %)

respondente boer in die Vrystaat, terwy112.5 % in die Ooskaap en 29.2 % indieNoordkaap boer.

Hierdie verspreiding is bloot toevallig, aangesien die stelsel hoofsaaklik in die Vrystaat

bekendgestel is.
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Figuur 5.1: Verdeling van respondente volgens ouderdomsgroepe (n=24).
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Figuur 5.2: Verdeling van respondente volgens kwalifikasie (n=24).

5.4.2 DIE BOERDERY-OMGEWING

Die meeste (75 %) van die respondente boer op twee en minder plase. Net 25 % van die

respondente boer dus op meer as twee plase (Figuur 5.3).



Figuur 5.3: Die verdeling van respondente volgens die aantal plase
waarop geboer word (n=24).

InFiguur 5.4 word die respondentverdeling ten opsigte van totale boerdery-eenheidgrootte gegee.

Hieruit kan gesien word dat 29 % van die respondente op meer as 5 000 ha boer. Dit dui daarop

dat die meeste respondente ekstensief boer.

~25'_------------------------------------------~
Q)

ë 20.8
~204------------------r-+~--~----------------~
co
Cl.
(/)

~ 15 -j------j
c
nl
>.* 10
nl
ë
Q)

~ 5
Q)

Q.

o - 1000 1000-2000 2 000-3000 3000-4000 4 000- 5000 > 5000

Figuur 5.4: Die verdeling van respondente volgens die totale boerdery-
eenheidgrootte in hektaar (n=24).

Vier-en-vyftig persent (54.2 %) van die respondente boer in die grasveld, 41.7 % in die Karoo

en 4.2 % in die Savanna. In Figuur 5.5 kan gesien word dat 50 % van die respondente in areas

geleë is waar 'n totale jaarlikse reënval van 300 tot 500mm voorkom. Die verspreiding van

respondente ten opsigte van die bioom en reënval eienskappe dui daarop dat die meeste
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respondente in die sentrale dele van Suid-Afrika boer.
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Figuur 5.5: Die verdeling van respondente volgens die totale jaarlikse
reënval (n=24).

Die verdeling van respondente ten opsigte van boerderyvertakking en ras of gewas word in

Tabel 5.2 gegee. Die meeste respondente is kleinveeboere (75 %) wat met Merino's (41.7 %) en

Dorpers (25 %) boer. Wild was nie by geen van die gebruikers die belangrikste inkomste

vertakking nie. Dit is nie te sê dat geen van die gebruikers nie wild as 'n vertakking gehad het

me.

TabeIS.2: Die verdeling van respondente ten opsigte van die belangrikste boerdery-
vertakkings (n=25).

Vertakking Persentasie van Ras/gewas Persentasie van
reSIl_ondente respondente

Kleinvee 75.0 Merino 41.7

Dorper 25

Vleismerino 8.3

Grootvee 20.8 Hereford 8.3

Bonsmara 4.2

Drakensberg 4.2

Sirnbra 4.2

Akkerbou 4.2 Mielies 4.2

Totaal 100 100
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5.4.3 REKENAARINLIGTING EN AANWENDING

Die verdeling van respondente wat woordverwerking, spreivelle, databasisse, finansiële en

spesialis sagteware vir hul boerdery-aktiwiteite aanwend, word in Tabel5.3 gegee. Hieruit is dit

duidelik dat die meeste gebruikers hul rekenaars hoofsaaklik vir woordverwerking en spreivelle

gebruik. Hoewel net 62.5 % van die respondente finansiële sagteware gebruik, het 95.8 % van

die respondente aangedui dat hul die rekenaar gebruik vir hul finansiële rekordhouding. Die wat

nie finansiële sagteware gebruik nie, gebruik spreivelle vir finansiële rekordhouding. Die hoë

persentasie van die respondente wat finansiële rekordhouding toepas kan daaraan toegeskryf

word dat dit verpligtend is vir inkomstebelasting- en BTW -doeleindes.

Sleg 45.8 % van die respondente het Intemet- en e-postoegang. Die tekort aan geskikte

telefoonlyne is as die belangrikste struikelblok vir Intemet- en e-posgebruik aangedui.

TabeI5.3: Die verdeling van respondente ten opsigte van die gebruik van
verskillende tipes rekenaarsagteware (n=24). •Gespesialiseerde
sagteware sluit doelgerigte landbousagteware, FarmRee uitgesluit, in.

Tipe sagteware Persentasie van respondents

Woordverwerking 87.5

Spreivelle 87.5

Finansiële sagteware 62.5

Databasisse 29.2

Gespesial iseerde sagteware .
16.7

5.4.4 REKORDHOUDING VOOR BLOOTSTELLING AAN FARMREC

Vyf-en-sewentig persent (75 %) van die respondente het aangedui dat hul wel rekord gehou het

van hul boerdery voordat hul met FarmRec in aanraking gekom het. Dit dui daarop dat 25 % van

die respondente geen rekordhouding gehad het nie en nou met die FarmRec-stelsel wel rekord

begin hou het. Die rekordhouding wat wel plaasgevind het, is hoofsaaklik op die rekenaar

(41.7 % van respondente) en op papiergebaseerde (37.5 % van respondente) stelsels gehou.

InTabel5.4 word die tipe inligting waarvan rekord gehou is, gegee. Hieruit kan duidelik gesien



415

word dat die hou van diergebaseerde rekords voorkeur bo dié van weidingrekords geniet het. By

die diergebaseerde rekords het die meeste respondente van dieregetalle rekord gehou (95.8 %),

gevolg deur dieregesondheid (50 %) en bestuursaksies (45.8 %). lndien rekord gehou is van

veld, is hoofsaaklik van veelading rekord gehou. Hierdie rekords en berekeninge is hoofsaaklik

gebruik om die veegetalle by die weidingkapasiteit aan te pas. Weinig rekords is van aangeplante

weiding gemaak. Slegs een respondent het aangedui dat daar van temperatuur rekord gehou

word, terwyl 79.2 % reënvalrekords gehou het.

TabeI5.4: Die verdeling van respondente ten opsigte van die inligting waarvan
rekord gehou is voordat met die FarmRec-stelsel in aanraking gekom is
(n=24).

Tipe inligting_ % van respondente
Vee Dieregetalle 95.8

Dierebestuursaksies 45.8

Dieregesondheid 50
Weiding Wei- en rusperiodes vir veld 29.2

Wei- en rusperiodes vir aangeplante weidng 8.3

Aantekeninge t.o.v. kampe 20.8

Aantekeninge t.o.v. aangeplante weiding en lande 4.2

Veelading vir veld 37.5

Veelading vir aangeplante weiding 12.5

Weidae vir veld 16.7

Weidae vir aangeplante weiding en lande 4.2

Bepaal veldtoestand 4.2

Klimaat Reënval 79.2
Temperatuur 4.2

ln Figuur 5.6 word die tevredenheidsgraad van die respondente ten opsigte van huloorspronklike

rekordhoudingstelsel gegee. Die meeste (45.8 %) van die respondente was tevrede met hul

oorspronklike stelsels. Geen respondente het aangedui dat hul hoogs tevrede was nie. Die

respondente het aangedui dat die grootste probleem (Tabel 5.5) met huloorspronklike stelsels

was dat hul van verskillende stelsels moes gebruik maak (33.3 % van respondente), gevolg deur

die tekort aan 'n program en die afwesigheid van veldbenutting-rekordhouding.



416

50,-------------------------------------------------------~
I4s.81

~
~40~--------------------~
2c
Q)
"0c
&30~------~------------~1,
Cl)

~
c: f2D.8l
~20~--~~----~~~~~~
Q) r'6.7]
'iii
(Il

ë
~ 10
(jj

Q_

r'6.7]

..... - .

O~~==~~~-4~=,~·"~~~~~r·~'~~~~~~~----~~yO----~
I I I I I

Hoogs ontevrede Ontevrede Tevrede Baie tevrede Hoogs tevrede

Figuur 5.6: Die tevredenheid van die respondente met hul rekordhoudingstelsel
voor hul met die FarmRec-stelsel in aanraking gekom het (n=24).

Tabel 5.5: Die grootste probleem wat respondente met huloorspronklike
rekordhoudingstelsel ondervind het (n=24).

Tipe probleme ondervind Persentasie van respondente

Verskillende stelsels - nie alles bymekaar. 33.3

Het nie 'n program nie. 20.8

Geen probleem. 20.8

Papier raak weg. 8.3

Veldbenutting-rekordhouding ontbrekend. 8.3

Kontinuïteit in rekordhouding ontbreek 4.2

Geen historiese toegang tot inligting. 4.2

Die tyd wat die respondente gemiddeld per week aan rekordhouding spandeer het, word in

Figuur 5.7 gegee. Hieruit blyk dat die meeste (45.8 %) respondente gemiddeld 30 tot 60 minute

per week aan huloorspronklike rekordhoudingstelsel gespandeer het. Die meeste respondente

(33.3 %) het ook aangedui dat dit 'n gemiddelde poging geverg het, en 33.3 % het aangedui dat

dit baie moeilik was om inligting uit hul ou rekordhoudingstelsels te onttrek (Figuur 5.8). Die

kompleksheid of eenvoud van die rekordhoudingstelsel het ook 'n invloed op hoe moeilik of

maklik inligting onttrek kon word. Dit was egter vir geen respondent baie maklik nie

(Figuur 5.8).
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Figuur 5.7: Die gemiddelde tyd per week (minute per week) wat
respondente aan huloorspronklike rekordhoudingstelsel
gespandeer het (n=24)_

Figuur 5.8: Die gemak waarmee inligting uit die respondente se
oorspronklike rekordhoudingstelsels onttrek kon word (n=24).

5.4.5 DIE BLOOTSTELLINGSERVARING AAN FARMREC

Hierdie Afdeling handeloor die aanvanklike blootstelling aan die stelsel, asook die aanvanklike

implementering van die stelsel. 'n Positiewe aanvanklike blootstelling kan lei tot 'n meer

positiewe aanvaarding en gesindheid tot rekordhouding en die gebruik van die stelsel.

InFiguur 5.9 kan gesien word dat die grootste meerderheid van die respondente 'n goeie tot baie

goeie indruk van die stelsel gekry het met die eerste kennismaking. Die installasie en
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opgradering van die rekordhoudingsagteware by die respondente het ook goed tot baie goed

verloop (Figuur 5.10). Die enkele probleme wat ervaar is, was as gevolg van klein

rekenaarprobleme en konflikte wat maklik uit die weg geruim kon word. Die goeie verloop van

die installering van sagteware het 'n groot bydrae gelewer tot die gesindheid teenoor die stelsel.

Uit 'n prograrnmerings- en ontwikkelingsoogpunt is dit ook 'n goeie aanduiding dat die stelsel

suksesvolop 'n verskeidenheid van rekenaarkonfigurasies geïmplementeer kan word.

Verenigbaarheid ("compatibility") behoort dus nie probleme te skep nie.
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Figuur S.9: Die eerste indrukke van die respondente met die kennismaking met
die FarmRec-stelsel (n=24).
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Figuur S.10: Die gemak en ervaring van die respondente ten opsigte van die
installasie en opgradering van die FarmRec-sagteware (n=24).

Die gebruikers het hulself oor die algemeen maklik (45.8 % van respondente) georiënteer binne

en ten opsigte van die sagtewaregebruik en -uitleg (Figuur 5.11). Geen respondent het aangedui

dat dit moeilik was nie. Dit is 'n aanduiding dat die uitleg, groepering en aanwending van
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funksies op die koppelvlak maklik, logies en selfverduidelikend is. Die meeste van die

respondente kon ook die sagteware maklik en redelik maklik begin gebruik (Figuur 5.11). Dit

dui daarop dat die respondente 'n kort en vinnige leerkurwe ten opsigte van die sagteware gehad

het, ten spyte daarvan dat hulle nie 'n kursus deurloop het nie. Die meeste van die respondente

(79.2 %) het van die hulpfunksies en dokumentasie gebruik gemaak. Hulle het ook aangedui dat

die hulpdokumentasie volledig en behulpsaam was (Figuur 5.12). Twintig persent van die

respondente kon die sagteware gebruik sonder om van die hulpfunksies gebruik te maak.
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Figuur 5.11: Die gemak van self-oriëntering binne die FarmRec-sagteware,
asook die gemak waarmee die respondente die sagteware kon begin
gebruik (n=24).
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Figuur 5.12: Die volledigheid en behulpsaamheid van die hulpfunksies (n=24).
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Sedert 1998 was die stelsel by geselekteerde boere geïnstalleer vir toetsingsdoeleindes. Die

eerste amptelike weergawe (1.2.0) is in April2000 bekend gestel en aan belangstellende boere

beskikbaar gestel was. Hierdie weergawe het hoofsaaklik oor die beweiding-, dieregetalle-,

vleis-, vesel- en waterhulpbroninligting gehandel. Gedurende Augustus 2000 is weergawe 1.3.11

beskikbaar gestel. Met hierdie weergawes is die kaartfunksies verbeter, die geo-

verwysingsfunksie is bygevoeg en installeringsprobleme is opgelos. In Oktober 2001 is

weergawe 2.0.0 vrygestel. Met hierdie weergawe is aansienlike toevoegings en veranderings

plaasgevind. Die koppelvlak is in Afrikaans bekikbaar gestel, die kaartfunksies is uitgebrei,

snelbalke is bygevoeg, die dierebestuursfunksies en diereprodukte is uitgebrei, die finansiële

komponente is bygevoeg en die reënvalverslae is uitgebrei. Weergawe 2.0.6 is in Maart 2002

vrygestel. Met hierdie weergawe is die plantprodukte, arbeid- en toerustingfunksies bygevoeg

en die finansiële funksies is uitgebrei. Deurgaans is foutregstellings by alle weergawes

aangebring. Die gebruikers is van hierdie opgraderings in kennis gestel en kon vrywillig en gratis

opgradeer. InBylaag 7 word die beskikbaarheid van funksies vir die verskillende weergawes van

die FarmRec-stelsel tesaam met die oorsprong van die funksie gegee.

InTabel5.6 kan die weergaweverspreiding tussen die respondente gesien word soos wat dit ten

tye van die vraelysopname daar uitgesien het. Die meeste respondente gebruik weergawe 2.0 en

2.0.6. Hierdie verspreiding het ook 'n invloed op die beskikbare funksies wat in die volgende

afdelings bespreek sal word. Die aantal respondente wat nie toegang tot die nuwer funksies het

nie, word ook by die bespreking van die verskillende funksie aangedui.

TabelS.6: Die verdeling van respondente volgens die weergawe van die FarmRec-
sagteware wat gebruik is (n=24).

Sagtewareweergawe Persentasie van respondente

1.3.11 25

2.0.0 37.5

2.0.6 37.5
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5.4.6 DIE GEBRUIK VAN DIE STELSELFUNKSIES

Die vrae en bespreking is verdeel in kamp-, klimaat-, dieregetal, dierebestuur-, diereproduk-,

algemene, finansiële en hulpfunksies.

5.4.6.1 Kampfunksies

Die kampfunksies sluit al die funksies wat kampinligting manipuleer, asook die verslae van

kampinligting, in. Wanneer die gebruiker die stelsel begin gebruik, moet kampe geregistreer en

geteken word. In Figuur 5.13 word die verdeling van die respondente ten opsigte van die gemak

waarmee kamp- en beweidingstelselinligting ingevoer word, gegee.

260~--------------------------------------~c:
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Nie gebruik nie Baie moeilik Moeilik Gemiddeld Maklik Baie maklik

o Kampregistrasie Beweidingstelselregistrasie

Figuur 5.13: Die gemak waarmee respondente die kamp- en beweidingstelselinligting
onderskeidelik kon registreer en invoer (n=24).

Die registrasie van kampe is verpligtend. Indien die gebruiker die registrasieproses as moeilik

ervaar, kan dit 'n beperking plaas op die gebruik en aanvaarding van die stelsel. Die registrasie

van kampe is egter deur die meeste (62.5 %) respondente as maklik aangedui. Die registrasie van

kampe is dus nie 'n struikelblok vir die aanvaarding en gebruik van die stelsel nie.

Vyftig persent van die respondente het nog nie die beweidingstelselfunksie gebruik nie. Die

meerderheid van die respondente (29.2 %) wat wel die funksie gebruik het, het aangedui dat die

funksie maklik is om te gebruik. 'n Klein persentasie (4.2 %) van die respondente het dit moeilik
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gevind om kamp- en beweidingstelselinligting te registreer.

I
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In Figuur 5.14 word die gemak van gebruik vir die kampeienskapverslae, asook die waarde van

die verslag vir die respondente, aangetoon. 'n Groot aantal respondente (50 %) het nog nie die

verslag gebruik nie, maar die wat wel die verslag gebruik het, het aangetoon dat dit maklik is om

te gebruik en van redelike waarde geag word.

Gemiddeld ~4.2l J8.31

Moeilik/Min waarde ~~.21

Baie moeilik/Geen waarde -00
Nie gebruik nie _~F""'=-_"'_-_"!'!.L:,,\t:::j:T=::::)+!'.i:·:··:tJi!l;.::::::::·T7:':It:::~T!.I1[''''!ll.i§sol

501

o
Persentasie van respondente (%)

[illi Waarde vir respondent D Gemak van gebruik

Figuur 5.14: Die gemak waarmee die kampeienskapverslae gebruik kan word,
asook die waarde van hierdie tipe verslae vir die respondente
(n=24).

In Figuur 5.15 word die gemak van gebruik en die waarde van die diereverskuiwingsverslag waar

diere in en uit kampe verskuif word, gegee. Die meeste respondente (54 %) het aangedui dat

hierdie verslag maklik is om te gebruik, en dat dit van baie hoë waarde (37 %) geag word. Geen

respondent het aangedui dat hierdie funksie moeilik is om te gebruik of nutteloos is nie.
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Baie maklik/Baie waarde

Baie moeilik/Geen waarde
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Persentasie van respondente (%)

!il Waarde vir respondent ~ Gemak van gebruik

Figuur 5.15: Die gemak van gebruik en die waarde van die
diereverskuiwingsverslae vir die respondente (n=24).

InFiguur 5.16 word die gemak van gebruik en die waarde van die huidige kampbenuttingsverslae

gegee. Die meeste respondente het aangedui dat die verslag maklik is om te gebruik (45.8 %),

en het hierdie verslag van redelike (20.8 %) en baie hoë waarde (45.8 %) geag. Hierdie

respondente het dus 'n begrip van die waarde van hierdie verslag. Geen respondent het aangedui

dat hierdie funksie moeilik om te gebruik of nutteloos is nie.

Baie moeilik/Geen waarde

Moeilik/Min waarde

o 10 20 30 40 50 60
Persentasie van respondente (%)

• Waarde vir respondent D Gemak van gebruik

Figuur 5.16: Die gemak van gebruik en die waarde van die huidige
kampbenuttingsverslae vir die respondente (n=24).
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'n Groot aantal (29.2 %) van die respondente het aangedui dat hulle nog nie die funksie gebruik

het nie. Dit mag egter wees dat hul nie die waarde van hierdie tipe verslag begryp of verstaan

nie, aangesien hierdie verslag die aantal weidae wat gebruik is uitdruk in terme van die aantal

beskikbare weidae vir die groeiseisoen. Die waarde van hierdie tipe verslag moet dus beter aan

die respondente uitgewys word.

In Figuur 5.17 word die gemak van gebruik en die waarde van die geskiedkundige

kampbenuttingsverslae gegee.

Baie moeilik/Geen waarde

o 10 20 30 40 50 60
Persentasie van respondente (%)

Waarde vir respondent LJ Gemak van gebruik

Figuur 5.17: Die gemak van gebruik en die waarde van geskiedkundige
kampbenuttingsverslae vir die respondente (n=24).

Die meeste respondente (58.3 %) het aangedui dat hul nog nie die verslag gebruik het nie. Dit

mag wees dat hul nie die waarde van hierdie tipe verslag begryp of verstaan nie, aangesien

hierdie verslag die aantal weidae wat gebruik is uitdruk in terme van die aantal beskikbare

weidae vir die groeiseisoen soos wat die kamp vir die aantal jare waarvan rekord gehou is, bewei

is. Hierdie verslag, tesame met veldmonitering, dui dus aan of die veld oorlaai word of nie, en

kan ook gebruik word om veldtoestandveranderinge te verklaar. Nog 'n moontlike oorsaak dat

soveel respondente nie die verslag gebruik nie, is dat die rekordhoudingsperiade nie lank genoeg

is nie (twee jaar en langer). Die waarde van hierdie tipe verslag moet dus beter aan die



respondente uitgewys word. Die gebruik van die verslag behoort ook te verbeter hoe langer die

respondente rekord hou. Die meerderheid (20.8 %) van die respondente wat wel die verslag

gebruik het, het aangedui dat die verslag baie maklik gebruik word en dat die verslag van baie

hoë waarde is. Geen respondent het aangedui dat hierdie funksie moeilik om te gebruik of

nutteloos is nie.

In Figuur 5.18 word die gemak van gebruik en die waarde van die beladingsverslae vir die

boerdery-eenheid gegee. Net meer as 'n derde (37.5 %) van die respondente het aangedui dathul

nog nie hierdie verslag gebruik het nie. Dit mag wees dat die redes hiervoor dieselfde is as dié

wat 'n bogenoemde paragraafbespreek is. Die meeste respondente (45.8 %) wat wel die verslag

gebruik, het aangedui dat die verslag maklik is om te gebruik, en dat hierdie verslag van baie hoë

waarde (33.3 %) geag word. Geen respondent het aangedui dat hierdie funksie moeilik is om te

gebruik of nutteloos is nie.

Figuur 5.18: Die gemak van gebruik en die waarde van die beladingsverslae van
die boerdery-eenheid vir die respondente (n=24).

In Figuur 5.19 word die gemak van gebruik en die waarde van die verslae wat die werklike

kampgebruik met die beplande weidingstelsel vergelyk, gegee. Hierdie verslag kan en word dus

gebruik om te bepaal hoe daar in die doelstelling van die beweidingstelsel voldoen is. Hierdie

funksie was vir 25 % van die respondente nie beskikbaar nie. Verder het 58.3 % van die
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respondente nog nie die funksie gebruik nie. Enkele respondente het wel die funksie gebruik en

aangedui dat die funksie maklik is om te gebruik en van redelike waarde geag word. Hierdie

funksie is by die stelsel gevoeg op versoek van die gebruikers wat die sogenaamde "Holistiese

benadering" gebruik. Dit kan moontlik die lae gebruik van die funksie verklaar.

Gemiddeld _ 0

E
Moeilik/Min waarde _ 0 :

Baie moeilik/Geen waarde ~

~==~t::=~======~~~~~~~5~8.]31 :
.1"5Ul :

Figuur 5.19: Die gemak van gebruik en die waarde van die verslae wat die
werklike kampgebruik vergelyk met die beplande
beweidingstelsel (n=24).

In Figuur 5.20 word die gemak van gebruik en die waarde van die veldtoestandverslae gegee.

Die oorgrote meerderheid (79.2 %) van die respondente het nog nie die funksie gebruik nie.

Enkele respondente het wel die funksie gebruik en aangedui dat die funksie maklik is om te

gebruik en van redelike waarde geag word. Die lae gebruik van hierdie funksie kan toegeskryf

word aan die gebrek van maklik bruikbare veldtoestand-opnametegnieke, Alle boere wat veld

benut moet aangemoedig word om veldtoestandopnames self of deur kundiges te laat doen.

Baie maklik/Baie waarde ~

Maklik/Redelike waarde _~--.:lI8.3[.,..___.;__,
~12.51
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Baie maklik/Baie waarde

Gemiddeld

Moeilik/Min waarde

Baie moeilik/Geen waarde

o 18 36 54 72 90
Persentasie van respondente (%)

[J Gemak van gebruikWaarde vir respondent

Figuur 5.20: Die gemak van gebruik en die waarde van die
veldtoestandverslae vir die respondente (n=24).

InFiguur 5.21 word die gemak van gebruik en die waarde van die kampkosteverslae gegee. Die

oorgrote meerderheid (62.5 %) van die respondente het nog nie die funksie gebruik nie, en 'n

verdere 25 % het nie die funksie beskikbaar gehad nie. Die enkeles wat wel die funksie gebruik

het, het aangedui dat die funksie gemiddeld tot maklik is om te gebruik en het dit van gemiddelde

tot hoë waarde geag.

Baie maklik/Baie waarde

Gemiddeld _,.. .........;;,:;:.Hr:":l

Moeilik/Min waarde 0

Baie moeilik/Geen waarde 0

Nie gebruik nie -I-------.........-- ............;_;,j...,.;;..: ............. WJOiO ................ =:.......:..~~
Nie beskikbaar --jio>-~_""""''''''''''''''''''~~

o 10 20 30 40 50 60 70
Persentasie van respondente (%)

• Waarde vir respondent o Gemak van gebruik

Figuur 5.21: Die gemak van gebruik en die waarde van die kampkosteverslae vir
die respondente (n=24).



428

5.4.6.2 Plantprodukfunksies

Ongeveer 'n derde (33.3 %) van die respondente het nie die plantprodukfunksies beskikbaar

gehad nie, en 'n verdere 58.3 % het nog nie die funksies gebruik nie. Die wat wel hierdie

funksies beskikbaar gehad het, het die funksies sporadies gebruik. Die terugvoer wat deur die

opname verkry is, word in Figure 5.22, 5.23 en 5.24 gegee. Die respondente wat wel van die

funksie gebruik gemaak het, het aangedui dat die funksies maklik tot redelik maklik is om te

gebruik, en dat die funksies van redelike tot baie hoë waarde geag word.

Die rede wat deur die respondente aangevoer is waarom die funksies nie gebruik word nie, is dat

baie min respondente akkerboubedrywighede het of van aangeplante weiding waarvan

plantmateriaal geoes word, gebruik maak. Dit kan ook afgelei word uit die boerdery-aktiwiteite

soos in die gebruikerprofiel (Afdeling 5.4.1) en die boerdery-omgewing (Afdeling 5.4.2) beskryf

IS.

Baie maklik- ~
Maklik - .!DJ

Gemiddeld - ~
Moeilik - ~

Baie moeilik - ~
Nie gebruik nie -

Nie beskikbaar- 'l\~ll! ,jf

I
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Persentasie van respondente (%)
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Figuur 5.22: Die gemak waarmee plantprodukinligting ingevoer word (n=24).

60
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Baie maklik/Baie waarde
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Gemiddeld 0
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Figuur 5.23: Die gemak van gebruik en die waarde van die plantproduk, -kwaliteit-
en -inkomsteverslae vir die respondente (n=24).
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Figuur 5.24: Die gemak van gebruik en die waarde van die bruto margeverslae vir
plantprodukte vir die respondente (n=24).
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5.4.6.3 Klimaatfunksies

By die klimaatfunksies word hoofsaaklik na reënval verwys. InFiguur 5.25 word die gemak vir

die registrasie van reënmeters, asook die vaslê van reënval gegee. Enkele respondente het nie

die reënvalfunksies gebruik nie. Die meeste respondente het aangedui dat dit maklik (33.3 %)

tot baie maklik (54.2 %) is om reënmeters te registreer. Die registrasie van 'n reënmeter is 'n

vereiste voordat reënval aangeteken kan word. Dit blyk dat die registrasie van 'n reënmeter geen

probleme by die respondente veroorsaak of as struikelblok gedien het nie. Die meeste (66.7 %)

respondente het aangedui dat dit baie maklik is om reënval aan te teken.

80,-----------------------------------------------------~

270~------------------------------------------------~c
Q)

~60~--------------------------------------------~~
o
~50~--------------------------------------------~,
~
~40~------------------------------------.-.---~
> .
.~304-----------------------------------~
(I)

~204----,~~--------------------------~
e
~ 10

o _L.J.~'_

Nie gebruik nie Baie moeilik Moeilik Gemiddeld Maklik Baie maklik

EI Reënmeter registrasie Reënval registrasie

Figuur 5.25: Die gemak waarmee reënmeters in die FarmRec-stelsel geregistreer
en reënval aangeteken kan word (n=24).

Die gemak van gebruik, asook die waarde van die reënvalverslae vir die respondente word in

Figuur 5.26 gegee. Die respondente het aangedui dat dit maklik (29.2 %) tot baie maklik

(54.2 %) is om die reënvalverslae te gebruik, en dat hierdie verslae redelike (25 %) tot baie

waarde (54.2 %) vir die respondente inhou. Geen respondent het aangedui dat die verslae

moeilik is om te gebruik nie.
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Figuur 5.26: Die gemak van gebruik van die reënvalverslae, asook die waarde
van hierdie tipe verslae vir die respondente (n=24).

5.4.6.4 Dieregetallefunksies

In Figuur 5.27 word die gemak waarmee dieregetalle in die stelsel ingevoer en gemanipuleer

word, gegee.
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Figuur 5.27: Die gemak waarmee die respondente die dieretoevoegings,
-verskuiwings, -verwyderings en -verkope op die stelsel kon
registreer (n=24).
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Die aksies wat hierby ingesluit word, is die invoer van nuwe diere tot die stelsel, verskuiwing van

diere tussen kampe, verwydering van diere uit die stelsel, asook die verkoop van diere. Die

respondente, met die uitsondering van enkeles, het aangedui dat hierdie aksies maklik tot baie

maklik uitgevoer word.

o 10 20 30 40 50

Die aksies wat die dieregetalle manipuleer, word in die onderskeie dieretoevoegings- en

verwyderingsverslae saamgevat. Die gemak en waarde van hierdie verslae word onderskeidelik

in Figure 5.28 en 5.29 gegee. Onderskeidelik 33.3 % en 41.7 % van die respondente het

aangedui dat hul nog nie die dieretoevoegings- en verwyderingsverslae gebruik het nie. Dit mag

wees dat hierdie respondente nie die waarde van die onderskeie verslae verstaan nie, of nog nie

die behoefte gehad het om die verslae te gebruik nie. Die gebruikers wat wel die verslae gebruik

het (66.7 % en 58.3 %), het aangetoon dat die verslae maklik tot baie maklik gebruik en van

redelike tot baie waarde geag word. Geen gebruikers het aangetoon dat die verslae moeilik

gebruik of van min waarde is nie.
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Figuur 5.28: Die gemak van gebruik van die dieretoevoegingsverslae, asook die
waarde van hierdie tipe verslae vir die respondente (n=24).
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Figuur 5.29: Die gemak van gebruik van die diereverwyderingsverslae, asook
die waarde van hierdie tipe verslae vir die respondente (n=24).

In Figuur 5.30 word die gemak van gebruik en die waarde van die inventarisverslae vir diere

gegee. Min respondente (8.3 %) het nog nie hierdie verslag gebruik nie. 'n Totaal van 87.5 %

van die respondente het aangetoon dat hierdie tipe verslag maklik tot baie maklik is om te

gebruik, terwyl geen respondente dit moeilik gevind het nie. Die meerderheid (58.3 %) van die

respondente het aangetoon dat dié verslae baie waarde het, terwy125 % aangetoon het dat die

verslag vir hul redelike waarde inhou.
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Figuur 5.30: Die gemak van gebruik en die waarde van die
inventarisverslae van diere vir die respondente (n=24).
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In Figuur 5.31 word die resultaat vir die maandelikse dieregetalle verslag vir die huidige maand

gegee. Vir 20.8 % van die respondente was die funksie nie beskikbaar nie, en 50 % van die

respondente het nog nie die funksie gebruik nie. Vandie respondente het aangedui dat hul nie

kennis van die funksie gedra het nie. Die respondente wat wel die funksie gebruik het (29.2 %),

het aangetoon dat die verslag maklik tot baie maklik is om te gebruik en van redelike tot baie

waarde geag word.

Baie maklik/Baie waarde ~~~'Ijf~jll\ ~",..!~~: I1!IiE.J~16~,7~2~O,~81::-':--1:-1:-
".8,~

J12,51

I

o 10
Persentasie van respondente (%)

II Waarde vir respondent [[J Gemak van gebruik

Figuur 5.31: Die gemak van gebruik en die waarde van die maandelikse
dieregetalleverslag vir die respondente (n=24).

InFiguur 5.32 word die resultaat vir die naspeur van diergroepe gegee. Hierdie funksie word nog

baie swak gebruik, aangesien 62.5 % van die respondente nog nie die funksie gebruik het nie.

Die respondente het aangedui dat die maklikheidsgraad van gebruik gemiddeld (16.7 %) tot

maklik (12.5 %) is. Die funksie word egter van redelike waarde (16.7 %) geag, terwy112.5 %

van die respondente hierdie funksie van min waarde ag. Die lae gebruik van hierdie funksie kan

eerstens wees dat die respondente nie die funksie verstaan nie, en tweedens dat dit effens

moeiliker as die reeds bespreekte funksies is om te gebruik.
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Figuur 5.32: Die gemak van gebruik en die waarde van die naspeur van
diergroepe vir die respondente (n=24).

5.4.6.5 Dierebestuursfunksies

In Tabel 5.7 word die resultate ten opsigte van die gemak van die registrasie van die

dierebestuursaksies gegee. Uit dié tabel kan gesien word dat die meeste respondente nog nie van

die dierebestuursaksies gebruik gemaak het nie. Die voer-, melk-, weeg- en eie gedefinieerde

aksies is die minste gebruik. Dit mag wees dat die respondente nie diere gevoer het nie. Die rede

vir die lae gebruik van die melkfunksie kan wees as gevolg van die feit dat geen respondent

aangedui het dat melk die hoofboerderyvertakking op hul plaas is nie (sien Afdeling 5.4.2). Vyf-

en-twintig persent van die respondente het aangedui dat die merk van nageslag vir die bepaling

van reproduksie maklik is. Dit is verbasend om te sien hoeveel respondente nie hierdie tipe

verslag gebruik nie. Dit mag egter wees dat hul dié inligting elders bewaar. Ongeveer 33 % van

die respondente het aangedui dat dit maklik is om die skeerinligting te registreer. Ongeveer 42 %

het aangedui dat die dieregesondheidsaksies maklik aanteken, terwyl 'n verdere 13 % aangedui

het dat die baie maklik is. Die beter gebruik van die reproduksie-, skeer- en

dieregesondheidsaksies kan moontlik ook daaraan toegeskryf word dat hierdie funksies langer

en vir meer respondente beskikbaar was. Die oorblywende aksiefunksie was nie vir 20.8 % van

die respondente beskikbaar nie.
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TabeI5.7: Die gemak van registrasie vir die verskillende dierebestuursaksies
(n=24).

Aksie Persentasie van respondente

Nie Nie Baie Moeilik Gemid. Maklik Baie
beskik- gebruik moeilik maklik

baar

Voer 20.8 66.7 4.2 4.2 4.2

Reproduksie 62.5 4.2 25 8.3

Melk 20.8 70.8 8.3

Skeer 50 4.2 4.2 33.3 8.3

Dieregesondheid 37.5 4.2 4.2 41.7 12.5

Weeg 20.8 62.5 4.2 4.2 4.3

Eie aksies 20.8 70.8 4.2 4.2

In Tabel 5.8 word die gemak van gebruik vir die voeraksie-, melkaksie-, weegaksie- en eie

gedefinieerde aksieverslae gegee. Dit blyk dat die enkele respondente dit maklik gevind het om

die verslae te gebruik, en dat hierdie verslae redelike waarde vir die respondente inhou

(Tabel 5.9).

InFiguur 5.33 word die gemak van gebruik, asook die waarde van die reproduksieverslag vir die

respondente, gegee. Die aantal respondente wat nog nie die reproduksieverslae gebruik het nie

(70.8 %), is meer as dié wat aangedui het dat hul nie die aksies aangeteken het nie (62.5 %,

Tabel 5.7). Dit dui daarop dat die respondente wel die data ingelees het, maar nog nie die verslae

gebruik het nie. Die respondente wat wel aangedui het dat hul die verslae gebruik het, het

aangetoon dat hul dit maklik vind om die verslae te gebruik, en dat hierdie verslae van baie hoë

waarde geag word.
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TabeI5.8: Die gemak van gebruik van die voer-, melk-, weeg- en eie gedefinieerde
aksieverslae vir die respondente (n=24).

Aksie Persentasie van respondente

Nie Nie Baie Moeilik Gemid. Maklik Baie
beskik- gebruik moeilik maklik
baar

Voer 20.8 70.8 4.2 4.2

Melk 20.8 75 4.2

Weeg 20.8 62.5 4.2 8.3 4.2

Eie aksies 20.8 70.8 8.3

Die waarde van die voer-, melk-, weeg- en eie gedefinieerde aksieverslae
vir die respondente (n=24).

TabeI5.9:

Aksie Persentasie van respondente

Nie Nie Geen Min Gemid. Redelike Baie
beskik- gebruik waarde waarde waarde waarde
baar

Voer 20.8 70.8 8.3

Melk 20.8 75 4.2

Weeg 20.8 62.5 4.2 8.3 4.2

Eie aksies 20.8 70.8 8.3

.Jl 16.71Baie maklik/Baie waarde jh_ d
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Figuur 5.33: Die gemak van gebruik en die waarde van die reproduksieverslae
vir die respondente (n=24).
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In Figuur 5.34 word die gemak van gebruik, asook die waarde van die skeeraksieverslae vir die

respondent gegee. Die aantal respondente wat nog nie die skeeraksieverslae gebruik het nie

(62.5 %), is meer as dié wat aangedui het dat hul nie die aksies aangeteken het nie (50 %,

Tabel 5.7). Dit dui daarop dat die respondente wel die data ingelees het, maar nog nie die verslae

gebruik het nie. Die respondente het ook aangedui dat hierdie tipe verslae maklik (29.2 %) tot

baie maklik gebruik en word van redelike waarde (20.8 %) geag word.

Baie moeilik/Geen waarde

Moeilik/Min waarde

Nie gebruik nie

Persentasie van respondente (%)

Waarde vir respondent GillW Gemak van gebruik

Figuur 5.34: Die gemak van gebruik en die waarde van die skeerverslae vir die
respondente (n=24).

In Figuur 5.35 word die gemak van gebruik, asook die waarde van die dieregesondheidverslae

vir die respondent gegee. Die aantal respondente wat nog nie hierdie verslae gebruik het nie

(54.2 %), is meer as dié wat aangedui het dat hul nie die aksies aangeteken het nie (37.5 %,

TabeI5.7). Ditdui daarop dat die respondente wel die data ingelees het, maar nog nie die verslae

gebruik het nie. Die respondente het ook aangedui dat hierdie tipe verslae maklik (25 %) tot baie

maklik (12.5 %) gebruik en van redelike (20.8 %) tot baie waarde (29.2 %) geag word.

Uit die weeg- en voeraksie-inligting, kan die gebruiker die voerverbruiksdoeltreffendheid (VVD)

verkry. In Figuur 5.36 word die gemak van gebruik, asook die waarde van die VVD-verslag vir

die respondente gegee. Gesien teen die agtergrond van die lae gebruik van die voer- en



439

Baie maklik/Baie waarde ~ 8.3J :~ .

Maklik/Redelike waarde 1114.2
~

Gemiddeld -~I .

I=!:
Moeilik/Min waarde ~

Baie moeilik/Geen waarde -~ :

Nie gebruik nie ~b1~F"··~·~;;:::~!:!!E3~~~s~.e~~.=.:::!1.l~6~6.71
~

weegaksiefunksies (TabeI5.7), kan aanvaar word dat die gebruik van die VVD-verslag laag sal

wees, aangesien beide as insette vir die VVD-verslag gebruik word. Die enkele respondente wat

wel die funksie gebruik het, het aangedui dat die verslag maklik werk en van baie waarde geag

word.

Baie maklik/Baie waarde _j29.2!
.112.51

Maklik/Redelike waarde 16.7
1251

Gemiddeld lol
]4.21

Moeilik/Min waarde lol
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Figuur 5.35: Die gemak van gebruik en die waarde van die
dieregesondheidverslae vir die respondente (n=24).

Nie beskikbaar
I I I I I I I

o 9.375 18.75 28.125 37.5 46.875 56.25 65.625

Figuur 5.36: Die gemak van gebruik en die waarde van die
voerverbruiksdoeltreffendheidsverslae vir die respondente (n=24).
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5.4.6.6 Dierlike produkfunksies

In TabelSJO word die resultate ten opsigte van die gemak van die registrasie van die dierlike

produkinligting gegee. Uit dié tabel kan gesien word dat die meeste respondente nog nie van die

produkinligtingsfunksies gebruik gemaak het nie. Die vleis- en veselinligtingsfunksies was die

langste aan die respondente beskikbaar en is ook die meeste gebruik. Die lae gebruik van die

melkinligting is reeds bespreek. Hoewel vleis en vesel die belangrikste produkte vir die meeste

respondente is (sien Afdeling 5.4.2), is dit verbasend om te sien hoeveel respondente nie hierdie

tipe inligting en verslae gebruik nie. Dit mag wees dat die respondente dié inligting glad nie

aanteken nie of elders van rekord hou, of dat die respondente nog nie van hierdie funksies in die

FarmRec-stelseJ bewus is nie. Die respondente wat wel die funksies gebruik het, het aangedui

dat dit maklik tot baie maklik was om te gebruik.

TabeI5.10: Die gemak van registrasie van die verskillende dierlike produkte (n=24).
Produk Persentasie van respondente

Nie Nie Baie Moeilik Gemid. Maklik Baie
beskik- gebruik moeilik maklik

baar

Vleis 75 4.2 4.2 12.5 4.2

Vesel 75 4.2 12.5 8.3

Melk 20.8 70.8 8.3

Huide en velle 16.7 70.8 4.2 8.3

Eie gedefinieerde 16.7 75 4.2 4.2
produkte

In Tabel 5.11 word die gemak van gebruik vir die onderskeie produkverslae gegee. Aangesien

min respondente die produkinligting vasgelê het, sal die gebruik van dié verslae ook laag wees.

Dit blyk egter dat die respondente wat wel die inligting aangeteken het en die verslae gebruik het,

dit maklik tot baie maklik gevind het om die verslae te gebruik. Hulle ag ook die waarde van dié

verslae as redelik tot baie hoog (TabeI5.12).
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TabeIS.ll: Die gemak van gebruik van die dierlike produkverslae (n=24).
Produk Persentasie van respondente

Nie Nie Baie Moeilik Gemid. Maklik Baie
beskik- gebruik moeilik maklik

baar

Vleis 87.5 8.3 4.2

Vesel 83.3 12.5 4.2

Melk 20.8 75 4.2

Huide en velle 20.8 70.8 8.3

Eie produkte 20.8 70.8 8.3

TabeIS.12: Die waarde van die dierlike produkverslae vir die respondente (n=24) .
Produk .Persentasie van respondente

Nie Nie Geen Min Gemid. Redelike Baie
beskik- gebruik waarde waarde waarde waarde

baar

Vleis 87.5 8.3 4.2

Vesel 83.3 8.3 8.3

Melk 20.8 75 4.2

Huide en velle 20.8 70.8 4.2 4.2

Eie produkte 20.8 70.8 4.2 4.2

Die inkomstes van die dierlike produkte en uitgawes as gevolg van die verskillende

dierebestuursaktiwiteite kan saamgevat word in die bruto margeverslag. In Figuur 5.37 word die

gemak en waarde van die bruto margeverslag vir diere gegee. Baie min respondente het aangedui

dat hul die verslag gebruik, maar die wat alreeds die verslag gebruik het, het aangedui dat die

verslag maklik gebruik en van baie waarde geag word. Die moontlike rede waarom so min

respondente die finansiële verslae gebruik, kan daaraan toegeskryfword dat die finansiële sy van

die boerdery deur 'n ouditeur of finansiële adviseur behartig word, of dat die boer gebruik maak

van 'n finansiële sagtewarepakket om die boeke te doen. Verder is die FarmRec-stelsel nog nie

volledig genoeg om as finansiële stelsel te dien nie.
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Figuur 5.37: Die gemak van gebruik en die waarde van die bruto margeverslae
van diere vir die respondente (n=24).

5.4.6.7 Algemene funksies

Die algemene funksies is dié funksies wat ondersteunend tot die rekordhoudingstelsel is. In

Tabe15.13 word die gemak waarmee hierdie funksies tot die stelsel ingevoer en gebruik word,

gegee. Min respondente het aangetoon dat hul die toerusting- (12.5 %) en arbeiderfunksies

(20.8 %) gebruik. Dit kan moontlik wees as gevolg van die kort periode (7 maande) wat die

funksie aan die gebruikers beskikbaar was. Die respondente het ook aangedui dat die

watervoorwerpe meer gebruik word en redelik (29.2 %) tot baie maklik (45.8 %) is om te

gebruik. Die invoer van adresinligting blyk ook maklik (58.3 %) te wees. Oor die algemeen het

die respondente aangedui dat geen funksie moeilik bruikbaar is nie.
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TabeI5.13: Die gemak van registrasie van die verskillende kaarteienskappe,
toerusting-, arbeid- en adresinligting (n=24).

Eienskap I Persentasie van respondente
Ondersteunende

funksie Nie Nie Baie Moeilik Gemid. Maklik Baie
beskik- gebruik moeilik maklik
baar

Watervoorwerpe 25 29.2 45.8

Paaie 58.3 25 16.7

Toerusting 29.2 58.3 4.2 8.3

Arbeiders 20.8 58.3 4.2 4.2 12.5

Adresinligting 16.7 4.2 8.3 58.3 12.5

InTabel 5.14 word die gemak waarmee die ondersteunende funksieverslae gebruik word, gegee.

Die watervoorwerpverslae word maklik tot redelik maklik deur die meeste respondente gebruik.

Dit blyk dat die waterpompverslae die meeste gebruik word (54.2 % van respondente), en dat dit

maklik (25.0 %) tot redelik maklik (29.2 %) is om te gebruik Die paaie-, toerusting-, arbeid-,

arbeidkoste- en adresverslae word deur enkele respondente gebruik. Geen respondent het

aangedui dat hierdie verslae moeilik is om te gebruik nie.

TabeI5.14: Die gemak van gebruik van die verslae vir die kaarteienskappe-,
toerusting-, arbeid- en adresinligting (n=24).

Eienskap I Persentasie van respondente
Ondersteunende

funksie Nie Nie Baie Moeilik Gemid. Maklik Baie
beskik- gebruik moeilik maklik
baar

Watervoorwerpe
Waterbron 70.8 4.2 12.5 12.5
Waterpomp 45.8 25.0 29.2
Reservoir 62.5 16.7 20.8
Krip 62.5 16.7 20.8
Waterver-

spreiding 70.8 12.5 16.7

Paaie 87.5 12.5

Toerusting 29.2 62.5 8.3

Arbeiders 20.8 66.7 4.2 8.3

Arbeidkoste 20.8 70.8 4.2 4.2

Adresinligti~g 25 66.7 4.2 4.2
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In Tabel 5.15 word die waarde van kaarteienskap-, toerusting-, arbeid- en adresverslae vir die

respondente gegee. Die watervoorwerpverslae, veral die waterpompverslae (37.5 %), blyk die

meeste waarde vir die respondente in te hou. Die respondente wat wel van die verslae gebruik

gemaak het, het aangedui dat die verslae van gemiddelde tot baie waarde is. Enkele respondente

het ook aangedui dat sekere watervoorwerp- en padverslae geen waarde vir hul inhou nie.

TabeI5.15: Die waarde van die verslae wat handeloor die kaarteienskappe-,
toerusting-, arbeid- en adresinligting vir die respondente (n=24).

Eienskap I Persentasie van respondente
Ondersteunende

funksie Nie Nie Geen Min Gemid. Redelike Baie
beskik- gebruik waarde waarde waarde waarde
baar

Watervoorwerpe
Waterbron 66.7 8.3 12.5 12.5
Waterpomp 46.7 4.2 4.2 8.3 37.5
Reservoir 62.5 4.2 4.2 12.5 12.5
Krip 62.5 4.2 4.2 12.5 16.7
Waterver-

spreiding 70.8 4.2 16.7 8.3

Paaie 87.5 4.2 4.2 4.2

Toerusting 29.2 62.5 4.2 4.2

Arbeiders 20.8 66.7 12.5

Arbeidkoste 20.8 70.8 4.2

Adresinligting 25 66.7 8.3

5.4.6.8 Finansiële funksies

Die finansiële funksies is vir die doel van die vraelys saamgevoeg in drie vrae, naamlik die

gemak van toevoeging van finansiële inligting, die gemak van gebruik en die waarde van die

meegaande verslae. InFiguur 5.38 word die gemak van die invoer van fmansiële inligting gegee.

Hieruit kan gesien word dat hierdie funksies nog sporadies gebruik word (12.5 %). Die

belangrikste rede hiervoor is dat die FarmRec-stelsel nie 'n finansiële stelsel is nie, en dat die

respondente hul finansiële inligting deur 'n ouditeur ofboekhouer laat behartig, of dit self met

'n fmansiële rekenaarpakket doen soos reeds in Afdeling 5.4.3 bespreek is. Die enkele

respondente wat wel van die finansiële inligting ingevoer het, het aangedui dat dit maklik tot baie

maklik is. Die meerderheid van die finansiële funksies is nie baie lank aan die respondente



beskikbaar gewees nie. Dit mag ook wees dat hierdie vraelysvraag te oorkoepelend was om

werklik 'n aanduiding van die gebruik van die finansiële funksies te verkry.

Baie maklik

Maklik

Nie gebruik nie

Nie beskikbaar

o 10 20 30 40 50 60 70
Persentasie van respondente (%)

Figuur 5.38: Die gemak waarmee die finansiële inligting tot die stelsel
toegevoeg word (n=24).

In Figuur 5.39 kan gesien word dat die respondente wat wel van die finansiële verslae gebruik

gemaak het, aangedui het dat die verslae maklik tot redelik maklik is om te gebruik en van

redelike tot baie waarde geag word.
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Figuur 5.39: Die gemak van gebruik en die waarde van die finansiële funksies
vir die respondente (n=24).
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5.4.6.9 Hulpfunksies

Die hulpfunksies sluit die "Dagboek"-, "Take''-, "Veldrekenaar"-, "Omskakelingstabelle''- en die

"Area- en volumerekenaar"-funksies in. Die gemak van gebruik van die verskillende funksies

word in Tabel5.l6 gegee.

TabeI5.16: Die gemak van gebruik van die verskillende hulpfunksies (n=24).
Hulpfunksie

Nie Baie Moeilik Gemid. Maklik Baie
gebruik moeilik maklik

Dagboek 58.3 29.2 12.5

Take 70.8 4.2 8.3 16.7

Ve1drekenaar 33.3 4.2 4.2 33.3 25

Omskakelingstabelle 50 J6.7 33.3

Area- en volumerekenaar 58.3 4.2 4.2 8.3 25

Van hierdie funksies het die respondente aangedui dat die "Veldrekenaar" die meeste (66.7 %)

gebruik word. Die respondente het ook aangetoon dat die "Take"-funksie die minste gebruik

word. Die oorblywende funksies word deur 41.7 tot 50 % van die respondente gebruik. Die

gemak waarmee die funksies gebruik word, word aangedui as maklik tot baie maklik. Enkele

respondente het aangedui dat hul dit moeilik tot gemiddeld gevind het.

In Tabe15.17 word die waarde van die hulpfunksies vir die respondente gegee. Die meerderheid

van die respondente het aangedui dat die hulpfunksies van redelike tot baie waarde geag word,

veral die "Veldrekenaar" -, "Omskakelingstabelle" - en "Area- en volumerekenaar" -funksies is die

hoogste aangeslaan. Enkele respondente het aangedui dat die funksies van geen tot gemiddelde

waarde geag word. Die respondente het hierdie lae waardes aangedui, aangesien die berekeninge

van en vir hierdie funksies aan hul bekend is en hul dit nie op die rekenaar hoef te doen nie.
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TabeI5.17: Die waarde van die hulpfunksies vir die respondente (n=24).
Eienskap / Ondersteunende

funksie
Nie Geen Min Gemid. Redelike Baie

l!;ebruik waarde waarde waarde waarde

Dagboek 58.3 25 16.7

Take 70.8 4.2 8.3 16.7

Veldrekenaar 33.3 16.7 4.2 16.7 29.2

Omskakelingstabelle 50 4.2 12.5 33.3

Area- en volumerekenaar 58.3 4.2 4.2 8.3 25

5.4.6.10 Vlak van kwalifIkasie versus die gemak van gebruik en die waarde van die

stelselfunksies

Indien die response vir die onderskeie stelselfunksies gekruistabelleer word teenoor die vlakke

van kwalifikasie van gebruikers ten opsigte van die gemak waarmee die verskillende funksies

gebruik word en die waarde van die funksies vir die gebruikers, kan bepaal word of die vlak van

kwalifikasie In invloed het op genoemde eienskappe. Dit is ook In aanduiding van die globale

waarde en gemak van gebruik van die funksies in die FarmRec-stelsel.

In Tabel5 .18 word die persentasie response vir elke vlak van kwalifikasie teenoor die gemak van

gebruik gegee. Hieruit kan gesien word dat alle vlakke van kwalifikasie die gemak waarmee

funksies gebruik het as maklik tot baie maklik aangedui het. By die Graad 12-, Diploma- en

Graad-vlakke het enkele respondente aangedui dat dit moeilik tot baie moeilik is om sekere

funksies te gebruik. Geen tendens tussen vlakke van kwalifikasie en gemak van gebruik blyk te

bestaan nie. Die funksies in die FarmRec-stelsel word dus met gemak deur die gebruikers

gebruik ongeag die vlak van kwalifikasie van die gebruiker.

In Tabel 5.19 word die waarde van die stelselfunksies vir die verskillende kwalifikasievlakke

aangedui. Hieruit kan gesien word dat alle vlakke van kwalifikasie die waarde van funksies van

redelike tot baie waarde ag. Geen tendens tussen vlakke van kwalifikasie en waarde van funksies

blyk te bestaan nie. Die funksies in die FarmRec-stelsel word dus van waarde geag.
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TabeI5.18: Die persentasie van die response vir elke kwalifikasie vlak ten opsigte
van die gemak van gebruik van die verskillende funksies in die FarmRec-
stelsel.

Vlak van n Persentasie van response ten opsigte van gemak van gebruik
kwalifikasie

Baie moeilik Moeilik Gemiddeld Maklik Baie maklik

Graad 12 76 1.32 2.63 64.47 31.58

Diploma 308 1.30 4.55 5.84 49.68 38.64

Graad 125 0.80 0.80 8.80 44.80 44.80

Honneurs 18 16.67 50.00 33.33

MSc 73 2.74 42.47 54.79

PhD 52 9.62 67.31 23.08

Tabel 5.19: Die persentasie van die response ten opsigte van die waarde van die
stelselfunksies vir elke vlak van kwalifikasie.

Vlak van n Persentasie van response ten opsigte van waarde van funksies
kwalifikasie

Geen waarde Min waarde Gemiddeld Redelike Baie waarde
waarde

Graad 12 43 2.33 2.33 39.53 55.81

Diploma 154 0.65 3.25 7.14 36.36 52.60

Graad 70 8.57 8.57 5.71 27.14 50.00

Honneurs 10 50.00 20.00 30.00

MSc 46 6.52 47.83 45.65

PhD 27 3.70 3.70 22.22 70.37

5.4.7 Algemene gebruik

Hierdie Afdeling handeloor die vrae ten opsigte van die algemene gebruik van die FarmRec-

stelsel.

In Figuur 5.40 word die tyd wat die respondente aan rekordhouding voor en met FarmRee

spandeer, gegee. Hieruit kan gesien word dat die tyd wat aan rekordhouding gespandeer is, nie

verander het nie. Dit is baie positief vir die FarmRec-stelsel en vir rekordhouding as geheel,

aangesien dieselfde en self meer rekordhouding in dieselfde tyd plaasvind. Verder kan die

afleiding gemaak word dat die respondente met die FarmRec-stelsel van meer aspekte rekord

gehou het as wat met huloorspronklike rekordhoudingstelsels (Afdeling 5.4.4) plaasgevind het.
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Die respondente het dus aangedui dat hulle dieselfde tyd spandeer deur van die FarmRec-stelsel

gebruik te maak as wat hul met huloorspronklike rekordhoudingstelsel gespandeer het, maar dat

hulle met behulp van die FarmRec-stelsel van meer aspekte rekord gehou het.

In reaksie op die vraag waar die respondente moes aandui wat vir hulle te ingewikkeld is in die

stelsel, het 79.2 % van die respondente aangedui dat daar geen aspekte is wat te ingewikkeld is

nie, terwyl 12.5 % aangedui het dat die hulpfunksies te ingewikkeld is, 4.2 % het aangedui dat

hulle eie onkunde beperkend is en 4.2 % het aangedui dat hul graag korter funksies in die stelsel

wil sien.
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Figuur 5.40: Die gemiddelde tyd per week wat respondente gespandeer het
aan rekordhouding voor en met die FarmRec-stelsel (n=24).

Een van die algemene vrae wat aan die respondente gestel was, was dat hul moes aandui wat vir

hul die handigste ofnuttigste van die FarmRec-stelsel is. Die resultaat word in Tabe15.20 gegee.

Die feit dat die stelselonmiddellike inligting aan die gebruiker kan bied, is as die handigste of

nuttigste funksie of eienskap uitgewys. Die tweede handigste eienskap is dat daar van die

verskuiwing van diere en van die kampinligting rekord gehou kan word.

Al die respondente (l00 %) het aangedui dat die integrasie van inligting voldoende is. Al die

respondente het ook aangedui dat hul bereid is om veranderinge en nuwe funksies voor te stel

wat hul graag in die stelsel sou wou sien.
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Tabel 5.20: Die handigste of nuttigste eienskap of funksie van die FarrnRec-stelsel
(n=24).

Eienskap/funksie Persentasie van respondente

Onmiddellike beskikbare inligting 41.7

Die verskuiwing van diere en die kampinligting 33.3

Die totale FarmRec-stelsel 12.5

Die hulpfunksies 4.2

Reënval en dieregetalle 4.2

Veegetalle 4.2

Ongeveer 63 % van die respondente het aangedui dat hul nie afskrifte van die rekords wat hul

op rekenaar hou, op papier bewaar nie. Dit kan moontlik tot gevolg hê dat minder papier in die

plaaskantoor rondlê, maar dat dit ook daarop dui dat die rugsteun van hul rekenaarinligting

soveel belangriker is en word, aangesien al hul inligting op een plek, die rekenaar, gestoor word.

Dit is baie duidelik dat die gebruiker wat die FarmRec-stelsel gebruik baie tevrede is en die

stelsel van baie waarde ag (Figuur 5.41). Sommige respondente het aangedui dat hul nie weet

wat hul sonder die stelsel sou doen nie. Dit kan dus aanvaar word dat die respondente die stelsel

as suksesvol beskou ten opsigte van hul rekordhoudingspogings.

Baie waarde

Redelike waarde

Gemiddeld

20 30 70o 10 40 50
Persentasie van respondente (%)

60

Figuur 5.41: Die waarde van die FarrnRec-stelsel vir die respondente in hul
rekordhoudingsproses (n=24).
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5.5 SAMEVATTING EN GEVOLGTREKKING

In hierdie Hoofstuk is die FartnRec-ste1sel geëvalueer ten opsigte van die gemak van gebruik en

die waarde wat die onderskeie funksies vir die gebruiker inhou. Daar is ook kortliks na die

profiel, rekenaargebruik en rekordhouding van die respondente ondersoek ingestel.

Die vraelys het uit vyf groepe vrae bestaan wat gehandel het oor persoonlike en boerdery-

inligting, rekordhoudinginligting voor die gebruik van FarmRee, rekenaargebruik en die funksies

in die FarmRec-stelsel. Die vrae is beantwoord deur van "Ja/Nee", multikeuse- en

vyfpuntskaalantwoorde gebruik te maak.

Die meeste (75 %) respondente was ouer as 40 jaar. Die meeste (50 %) respondente beskik oor

'n diploma. Ongeveer 46 % van die respondente boer op een plaas, en 29 % van die respondente

se totale boerdery-eenheid is groter as 5000 ha. Ongeveer 42 % van die respondente boer met

Merino's en 25 % met Dorpers. Die meeste respondente gebruik hul rekenaars vir

woordverwerking (87.5 %), spreivelle (87.5 %) en finansiële sagteware (62.5 %). Ongeveer

46 % van die respondente het Intemet- en e-postoegang.

Voor die respondente met FarmRec in aanraking gekom het, is hoofsaaklik van dieregetalle

(95.8 % van respondente), dierebestuursaksies (45.8 % van respondente) en dieregesondheid

(50 % van respondente) rekord gehou. Min respondente het van veld (29.2 %) ofaangeplante

weiding (4.2 %) rekord gehou. Ongeveer 38 % van die respondente het wel die belading van

veld bereken. Ongeveer 79 % van die respondente het reënvalrekords gehou.

Hoewel die respondente aangedui het dat hul tevrede (3 op die vyfpuntskaal) was met hul

oorspronklike rekordhoudingstelsel, het hulle ook aangedui dat hulle van verskeie stelsels

gebruik moes maak (integrasieprobleem), en dat hul rue 'n program ('n leidingsprobleem) gehad

het rue. Dit dui daarop dat hulle 'n integrasie- en leidingsprobleem gehad het wat suksesvol deur

die FarmRec-stelsel aangespreek is.

Die aanvanklike blootstelling aan die FarmRec-stelsel was baie positief, en die respondente het

aangedui dat hul hulselfmaklik ten opsigte van die sagteware georiënteer het. Hulle het ook die
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sagteware maklik begin gebruik. Die hulpfunksies was ook voldoende en behulpsaam. Hierdie

terugvoer dui daarop dat die stelsel gebruikersvriendelik is, aangesien die respondente die stelsel

begin gebruik het sonder enige opleiding.

Al die kampgebaseerde funksies en verslae het volgens die respondente maklik gewerk, en hul

het die waarde van die verslae as redelik tot hoog geag. Hoewel minder respondente die

plantprodukfunksies en -verslae gebruik het, het dié wat die funksies gebruik het, aangedui dat

dit maklik is en van waarde geag word. Die respondente het aangedui dat die aanteken van

reënval en die gebruik van reënvalverslae baie maklik en van baie waarde geag word. Die

dieregetalle-funksies en -verslae is oor die algemeen meer gebruik. Veral die inventarisverslae

is baie gebruik. Die reproduksie-, skeer- en dieregesondheidsfunksies en -verslae is redelik deur

die respondente gebruik en van waarde geag. Die respondente het in 'n mindere mate van die

dierlike produkkwaliteitfunksies en -verslae gebruik gemaak. Van die ondersteunende funksies

is die waterpompinligting die meeste gebruik en van waarde geag. Die finansiële funksies is nog

nie gebruik nie. Dit kan daaraan toegeskryf word dat die respondente die finansiële

rekordhouding deur ouditeure, rekenmeesters of self met behulp van gespesialiseerde

sagtewarepakkette doen. Die "Veldrekenaar" en "Omskakelingstabelle" is die hulpfunksies wat

die meeste deur die respondente gebruik is.

Hoewel van die funksies deurmin respondente gebruik is, is tog aangedui dat die funksies maklik

is om te gebruik en van redelike tot baie waarde geag word. Dit is 'n aanduiding dat die ontwerp

van die stelsel suksesvol was om hierdie tipe inligting op 'n maklike en eenvoudige wyse vas te

lê. Die taak wat op hande is, is om die gebruik van die funksies te verhoog deur die

belangrikheid en waarde van die funksies aan die gebruiker oor te dra, en sodoende die

bewustheid van die gebruikers ten opsigte van die verskillende fasette, funksies en rol van

rekordhouding te verhoog.

Met die uitsondering van enkele verslagfunksies het die respondente aangedui dat die funksies

in die stelsel maklik is om te gebruik en van baie waarde geag word. Dit kan dus gestel word dat

die stelsel daarin geslaag het om 'n breë front van fasette vir rekordhouding suksesvol aan te

spreek. Die respondente het ook aangedui dat die omvang en integrasie meer as voldoende is.
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Die stelsel het ook verder die weidingrekordhouding verhoog, wat andersins glad nie van rekord

gehou is nie. Die weidingrekordhouding is vir die gebruiker moontlik gemaak deur die

eenvoudige aanteken van diereverskuiwings tussen kampe. Die rekordhouding van die

respondente het verder verbeter vanafhul oorspronklike rekordhoudingstelsel tot die FarmRec-

stelsel wanneer na die omvang en fasette gekyk word waarvan rekord gehou is voor FarmRee,

en die fasette wat in FarmRec gebruik word. Die verbetering in rekordhouding het plaasgevind

sonder dat die gebruikers meer tyd aan rekordhouding moes spandeer. Dit is 'n baie sterk

positiewe reaksie, aangesien baie respondente ook aangedui het dat tyd vir rekordhouding beperk

is. In mondelinge terugvoer vanaf die gebruikers is aangedui dat wanneer daar tydnood op die

plaas ondervind word, die rekordhoudingstelsel die eerste is wat agterweë gelaat word. Dit is dus

baie belangrik dat rekordhouding nie onnodige tyd in beslag neem nie.

Die gevolgtrekking kan gemaak word dat die voorgestelde FarmRec-stelsel voldoen aan die

gestelde vereistes vir 'n rekordhoudingstelsel, naamlik dat so 'n stelsel 'n definitiewe doel moet

hê, maklik moet wees om op datum te hou, op datum moet wees en dat die data reg versamel

moet wees sodat tydige, relevante en maklik verstaanbare inligting daaruit getrek kan word. Die

FarmRec-stelsel sal egter aan 'n wyer verskeidenheid van gebruikers oor 'n langer tydperk

blootgestel moet word om die volle potensiaal daarvan te toets.
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HOOFSTUK6

SAMEVATTING EN GEVOLGTREKKING

Ekstensiewe veeboere in Suid-Afrika hou oor die algemeen nie rekord van hul boerdery-

aktiwiteite nie. Indien wel rekord gehou word, is dit finansiële rekordhouding vir die Ontvanger

van Inkomste. Daar is egter ook 'n minderheid van veeboere wat in groot detail van hul boerdery-

aktiwiteite rekord hou.

Hulpmiddels vir boerderyrekordhouding, veral van beweiding en diere, bestaan nie, en indien wel

is die stelsels baie gebrekkig. Die boere wat wel rekord hou maak gebruik van 'n verskeidenheid

benaderings wat wissel van hand en papier, rekenaarspreivelle tot spesialis sagteware vir sekere

aspekte van hul boerderye. Aangesien die persoonlike rekenaar-tegnologie geweldig vinnig

vooruitgaan en al meer toeganklik en aanvaarbaar vir die deursnee boer word, sou dit wenslik

wees om 'n rekordhoudingstelsel op rekenaar te hê wat alle aspekte van die ekstensiewe boerdery

kan aanspreek. In 'n poging om die rekordhoudingsprobleem van ekstensiewe boere aan te

spreek, is die FarmRec-rekordhoudingstelsel ontwikkel.

Die FarmRec-rekordhoudingstelsel is ontwikkel om te voldoen aan 'n wye reeks veeboerdery

toestande. Die stelsel kan suksesvol rekord hou van beweiding-, diere- en infrastruktuurinligting

verbonde aan 'n boerdery. Met die ontwikkeling van die rekordhoudingstelsel is die

tekortkominge en probleme, soos uiteengesit in hierdie studie (Hoofstuk 1) aangespreek, met

inagneming van die aspekte wat in 'n rekordhoudingstelsel opgeneem en saamgevat moet word

om 'n doelgerigte, omvattende en gebruikersvriendelike produk aan die gebruiker beskikbaar te

stel. Inkort kan dit gestel word dat die stelsel doeltreffend en effektief moet kan rekord hou op

'n gebruikersvriendelik wyse om tydige, relevante en maklik verstaanbare inligting aan die

gebruiker te kan verskaf. Met die stelsel is verskeie inligtingskategorieë geïntegreer wat die

noodsaaklikheid vir verskillende rekordhoudingstelsels onnodig maak. In Hoofstuk 1 is die

probleme en vereistes vir 'n rekordhoudingstelsel breedvoerig bespreek. Die voordele van

rekordhouding kan kortliks soos volg saamgevat word:
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1. Meer akkurate beheer en kontrole oor hulpbronne.

2. Finansiële inligting aangaande aksies.

3. Geskiedkundige aksies en profiele van byvoorbeeld veegetalle, kampbenutting,

masjinerie, instandhouding, arbeid, veldtoestand, ens.

4. Ingeligte bestuur.

5. Ingeligte besluitneming.

Die hoofdoel van rekordhouding is om inligting uit eie data te verkry. Die behoefte na spesifieke

inligting noodsaak dat rekord gehou word van sekere hulpbrondata. Die verwantskap tussen

hulpbrondata en die inligting wat daaruit verkry kan word is breedvoerig uiteengesit in

Hoofstuk 2. Die hulpbronne op die boerdery-eenheid is in drie groepe verdeel, naamlik

natuurlike, finansiële en "ander" hulpbronne. Die natuurlike hulpbronne sluit die natuurlike veld,

verboude gewasse, diere en reënval in. Die "ander" hulpbronne sluit arbeid, infrastruktuur,

voertuie en werktuie, kopers en verkopers in. Die verwantskappe tussen die hulpbronne dui dan

ook die vloei van inligting en data tussen hulpbronne aan. Die FarmRec-stelsel is dan ook

rondom hierdie verwantskappe ontwikkel. Die stelsel is in die programmeringstaal, Visual

Basic", geprogrammeer. Die waterval en evolusionêre ontwikkelingsprosesse is gebruik om die

stelsel te ontwikkel, te toets, korreksies asook verbeteringe daaraan aan te bring. 'n Relasionele

databasis (Access") is gebruik om die data van die stelsel te stoor. Die voordele van hierdie tipe

databasis is ook uitgelig. In die databasis word van een-tot-een, een-tot-baie, baie-tot-baie

verwantskappe gebruik gemaak om die verskillende entiteite te beskryf. Die eienskappe,

verwantskappe en entiteite vir die onderskeie databasisse is ook bespreek. Die entiteit-

verwantskap model (E-V model) is ook vir die stelselopgestel. Die ontwerp van die koppelvlak,

asook die verskillende komponente ("objects") wat vir die koppelvlak gebruik is, is bespreek.

In Hoofstuk 3 is die stelselimplementering, aanvang en data-vaslegging in die FarmRec-stelsel

bespreek. Detail vir en van die inligting wat ingelees moet word vir die verskillende

hulpbronfasette is bespreek. Die bespreking van die implementering is, net soos die hulpbronne,

verdeel volgens natuurlike (plante, diere en reënval) en finansiële hulpbronne, asook ander

hulpbronne wat nie byeersgenoemde twee groepe ingedeel kan word nie. Tydens die

implementering van die stelsel is aandag gegee aan die integrasie van inligting. So byvoorbeeld
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kan diere net van kamp tot kamp verskuif word, en die stelsel hou dan outomaties die

beweidinginligting vir elke kamp en vir die totale boerdery-eenheid op datum. Aanvanklik moet

die gebruiker die kampe op die stelsel registreer en die eienskappe van die kamp, soos grootte,

groepbeskrywing, gebruik en eienaarskap verklaar. Daarna kan die diere op die stelsel

geregistreer word. Die beskrywing van die tipe en klas diere word deur die gebruiker opgestel.

Die grootvee-eenheidwaarde is die belangrikste inset wat by die verklaring van die tipe en klas

dier gemaak word ten opsigte van die beweidinginligting. Hierdie waarde word gebruik om al

die beweidinginligting, soos weidae, belading, kampgebruik, ensovoorts, te bereken. Die

gebruiker kan ook dierebestuursaksies wat uitgevoer is, registreer. Kwaliteit-, koste- en

inkomste-inligting vir dierlike en plantaardige produkte kan in die stelsel vasgelê word.

Geallokeerde, nie-geallokeerde en nie-boerdery kostes, asook boerdery en nie-boerdery inkomste-

inligting kan ook aangeteken en vasgelê word.

Indien data nie na inligting verwerk word nie, is die insameling daarvan nutteloos. Die inligting

vanaf die data wat die gebruiker ingevoer het, word verwerk en in die vorm van verslae

beskikbaar gestel. Die verslae bestaan hoofsaaklik uit tabelle en waar moontlik is ook van

grafieke gebruik gemaak om inligting grafies voor te stel. Al die moontlike verslae wat in die

stelsel vervat is, is in Hoofstuk 4 bespreek. Die beskikbaarheid en volledigheid van die verslae

word bepaal deur die aantal rekordhoudingfasette wat deur die gebruiker gebruik is en die

volledigheid waarmee die data ingelees is. Die verslae is gegroepeer volgens die faset waaroor

die verslae handel naamlik, kamp-, plantproduk-, klimaat-, dieregetalle-, dierebestuurs-,

diereprodukte-, infrastruktuur- en finansiële inligting. In die stelsel is 'n groot aantal verslae tot

beskikking van die gebruiker. Die tipe verslag word bepaal deur die groepering van die

geselekteerde data. Die gebruiker bepaal self die seleksiekriteria, wat uit die verslagperiode of

-datum, subeenheid, groeperingsorde, sorteringsorde en vlak van detail in die verslag, kan

bestaan. Die verslae is gegroepeer en aangebied op dieselfde grondslag waarop die gebruiker die

insette gemaak het. Verder word ook verslae aangebied wat bestaan uit 'n verskeidenheid direkte

insette wat deur die gebruiker gemaak is, soos byvoorbeeld die voerverbruiksdoeltreffendheid-,

reproduksie- en bruto margeverslae vir diere en plantprodukte.
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Na die aanvanklike ontwikkeling van die stelsel, is die sagteware aan gebruikers beskikbaar

gestel. Verskeie weergawes is in die loop van die ontwikkelingsproses beskikbaar gestel. Die

stelsel is baie goed deur gebruikers ontvang. Daar is ook 'n baie lewendige belangstelling in

hierdie tipe van hulpmiddels, nie net onder boere nie, maar ook onder die persone wat landbou-

aanverwant is, soos byvoorbeeld finansiële banke, landbou-organisasies, ens. Die stelsel is deur

boere geëvalueer met behulp van 'n vraelys om 'n aanduiding te kry van die gemak waarmee die

funksies en verslae in die stelsel gebruik word. Uit die evaluering is afgelei dat die FarmRec-

stelsel maklik en in baie gevalle baie maklik is om te gebruik. Die respondente het ook aangedui

dat die stelsel gebruikersvriendelik is. Die stelsel bevat oor die algemeen baie meer funksies en

verslae as wat deur 'n individuele gebruiker benodig of gebruik word, maar die uiteenlopendheid

van die gebruikers lei daartoe dat verskillende kombinasies van die funksies en verslae gebruik

word. Die vlak van gebruik verskilook aansienlik tussen gebruikers. Sommige hou net rekord

van dieregetalle, ander gebruik ook die beweidinginligting. Sommige gaan verder en gebruik ook

die produkkwaliteitrekordhoudingsfunksies. Met die uitsondering van enkele funksies, het die

respondente aangedui dat die funksies in die stelsel maklik gebruik en van baie waarde geag

word. Dit kan dus gestel word dat die FarmRec-stelsel daarin slaag om 'n breë front van

rekordhoudingfasette aan te spreek. Die respondente het ook aangedui dat die omvang en

integrasie meer as voldoende is. Die stelsel het ook verder die weidingrekordhouding verhoog,

wat andersins glad nie van rekord gehou is nie. Die weidingrekordhouding is vir die gebruiker

moontlik gemaak deur die eenvoudige aanteken van diereverskuiwings tussen kampe. Die

rekordhouding van die respondente het verder verbeter vanaf huloorspronklike

rekordhoudingstelsel tot waar hul die FarmRec-stelsel gebruik, veral wanneer daar verwys word

na die omvang en rekordhoudingsfasette waarvan rekord gehou is voor die FarmRec-stelsel

gebruik is en wat in die FarmRec-stelsel gebruik word. Die verbetering in rekordhouding het

plaasgevind sonder dat die gebruikers meer tyd aan rekordhouding moes spandeer. Dit is 'n baie

sterk positiewe reaksie, aangesien baie respondente ook aangedui het dat tyd vir rekordhouding

beperk is.

Die implementering van hierdie rekordhoudingstelsel deur gebruikers, is net soos enige ander

"nuwe" gedagte, onderhewig aan 'n gedragsverandering wat bestaan uit die blootstelling van die

boere aan die stelsel, die aanvaarding en uiteindelike gebruik van die stelsel. Dit is dus absoluut
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noodsaaklik dat die stelsel nie net bekend gestel en geïmplementeer word nie, maar dat die

gebruiker voortdurend aangemoedig en ondersteun moet word deur byvoorbeeld werkswinkels

en kursusse in die gebruik van die FarmRec-stelsel aan te bied. Tydens hierdie geleenthede kan

die belangrikheid van weidingrekordhouding ook beklemtoon word en moontlik die boer so meer

bedag op die belangrikheid van goeie veldbestuur maak.

Om die gebruik van die stelsel te bevorder kan dit by studiegroepe, boeredae, kongresse en deur

middel van populêre en semi-wetenskaplike publikasies aan die boerderygemeenskap bekend

gestel word. Die stelsel kan ook aan die lede en bestuur van koëperasies, landbou-unies,

boerderykonsortiums, ens. bekendgestel word.

Soos enige sagtewarestelsel, is die FarrnRec-stelsel ook dinamies van aard en bied dus die

geleentheid vir uitbreiding. Verskeie funksies kan nog tot die stelsel toegevoeg word wat

rekordhouding kan verbeter, ondersteun en vergemaklik om sodoende die besluitnemingsproses

te vergemaklik. Daar moet egter gewaak word teen die toevoeging van funksies wat moeilik

bruikbaar is, asook funksies wat gegrond word op moeilik bekombare insette wat moontlik baie

gereeld opgedateer moet word. Funksies wat gebruik word om voorspellings te maak moet ook

versigtig hanteer en geïnterpreteer word, aangesien die gebruiker net so 'n goeie of slegte

antwoord gaan kry as die kwaliteit van die insette. Dit is egter ook moontlik dat die gebruiker

nie die kwaliteit van die insette en uitsette sal kan oordeel nie. Die toevoeging van nuwe

funksies moet verkieslik deur die gebruikers geïdentifiseer word om die noodsaaklikheid,

relevansie en gebruik van die stelsel te behou en te verseker.

Die FarmRec-stelsel kan moontlik in die toekoms uitgebrei word deur die finansiële komponent

uit te brei tot 'n volwaardige finansiële rekordhoudingstelsel. Daar bestaan ook die moontlikheid

dat die stelsel aan die Internet gekoppel kan word om data af te laai wat weer in die

rekordhoudingsproses gebruik kan word. Die stelsel kan ook ontwikkel word om data vanaf

datavasleggingstoestelle ("loggers") af te laai van byvoorbeeld veegewigte, outomatiese

weerstasies, ens. Die stelsel kan moontlik ontwikkel word sodat inligting van verskeie boere in

byvoorbeeld 'n studiegroep, vergelyk kan word en om groepgemiddeldes te bereken waarteen die

individuele boer weer gemeet kan word. Nog 'n moontlikheid is dat die stelsel met 'n boerdery
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diagnose module uitgebrei word wat die vermoë het om diagnoses vir die boerdery te maak en

moontlike oplossings te bied. Die stelsel kan ontwikkel word tot 'n virtuele liasseerkabinet wat

die verskillende rekordhoudingsfasette integreer en sodoende vir die boer as

bestuursinligtingstelsel kan dien. Hierdie stelsel kan van boer tot boer oorgedra word om

sodoende die hulpbronrekords te behou sodat die daaropvolgende boer die voordeel van

langtermyn rekords kan geniet.

Ten slotte kan gesê word dat die voorgestelde FarmRec-stelsel voldoen aan die vereistes wat daar

aanvanklik aan die rekordhoudingstelsel gestel is, naamlik dat die stelsel'n definitiewe doel moet

hê, maklik wees om op datum te hou en die gebruiker kan lei om die regte data te versamel, sodat

tydige, relevante en maklik verstaanbare inligting daaruit getrek kan word wat die gebruiker van

die stelsel kan help om ingeligte besluite te neem. Die volle potensiaal van die FarmRec-stelsel

sal egter eers bepaal of getoets kan word wanneer dit aan 'n wyer verskeidenheid van gebruikers

oor 'n langer periode blootgestel word.
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Bylaag 1: Die templaat vir die funksiesleutels (F-sleutels) vir die FarmRec-rekordhoudingstelsel.

FI F2 F3 F" FS F6 F7 F8 F9 FlO Fll

Help Tasks Diary Rainfall Add Move I Veterinary Animal Present Activate Camp

Animals Remove Inventory Camp Menu Utilization

Cut out

I I
Cut out

I I
Cut out

FarmRec version 2: Copyright" 1999 - 2003 Department of Agriculture Free State

FI

Hulp

F3

Dagboek

F" F6 F7 F8 FlO FllF9

Huidige

Kamp-

F5F2

Take Voeg Diere Verskuif / Diere- Diere - Aktiveer HistorteseReënval

Menu Kamp-By Verwyder gesondheid inventaris

~ __ S~"_uit __ ~11~ Sl~'_Uit __ ~11~__S~'_Uit __ ~

FannRec weergawe 2 : Kopiereg? 1999 - 2003 Departement van Landbou Vrystaat
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Bylaag 2: Veldbeoordeling en berekening van weidingkapasiteit in die Sentrale Vrystaat.
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VELDBEOORDELING EN BEREKENING VAN WEIDINGKAP ASITEIT

INDIE

SENTRALEVRYSTAAT

He van der Westhuizen

Dept Landbou, Privaatsak X Ol, GLEN, 9360.

1995

INLEIDING

Die sleutelspesie tegniek is die akkuraatste vir bepaling van veldtoestand en weidingkapasiteit

in die vlakte variasies van hierdie gebied. Die sentrale Vrystaat sluit in gedeeltes van

landrosdistrikte Bloemfontein, Brandfort, Excelsior, Theunissen en Winburg.

Omdat daar 'n baie goeie verwantskap tussen die persentasie voorkoms van Themeda triandra

(rooigras) en veldtoestand is (r' = 0.99), word rooigras as eerste sleutelspesie gebruik. Indien

rooigras nie die dominante spesie in die veld is nie, word die dominante spesie sowel as rooigras

vir die berekenings van veldtoestand gebruik

PLANTOPNAME METODES

Die volgende opname metodes kan gebruik word:

1. Lyntransek

Die lyntransek bestaan uit 'n lang tou wat elke meter gemerk is. Die tou word styf, oor die veld

wat beoordeel gaan word, gespan. Die naaste plant aan elke merk op die tou word dan genoteer.

Kampgrootte speel nie 'n rol by die aantal punte nie, solank die tou net so gespan word dat dit 'n

verteenwoordige deel van die kamp insluit. Indien die helfte van die kamp swak is, moet die

helfte van die aantal punte dus in die swak deel gedoen word. Minstens 200 punte per kamp moet

gedoen word om 'n redelike betroubare aanduiding van die botaniese samestelling te gee.

Kaalkolle moet ook in ag geneem word en 'n kaalkol word genoteer as die naaste plant verder as

'n halwe meter van die merk af is.
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2. Die wielpuntapparaat

Hierdie apparaat bestaan uit 'n wiel met een of twee gemerkte speke en 'n teller wat elke

omwenteling tel. Elke keer as 'n gemerkte speek die grond raak, word die naaste plant aan die

speek genoteer. Met hierdie metode word die punte sistematies in die gebied versprei.

Om die metode akkuraat en doeltreffend toe te pas, moet 'n paar besluite vooraf geneem word.

* Kaalkolle moet net soos by die lyntransek genoteer word.

'n Minimum van 200 punte sal statisties genoeg wees per opname gebied.

Die opname rigting moet voorafbepaal word en daar moet so reguit as moontlik oor die

gebied beweeg word.

*
*

3. Die stappuntmetode

Hier word die punte versprei deur bloot deur die veld te loop. 'n Merk op die punt van die skoen

kan gebruik word. Daar word dan in 'n reguit lyn deur die veld geloop en die naaste plant aan die

merk op die skoen word noteer. Hierdie metode is nie so akkuraat soos bogenoemde metodes nie.

Dit kan egter in vinnige veldopnames vir skattingdoeleindes gebruik word.

BEREKENING VAN VELDTOESTAND

Vir berekening van veldtoestand word die relatiewe % bydrae van rooigras soos volg, vanaf die

botaniese opname, bereken.

Rel. % Rooigras = Aantal rooigrasse genoteer/totale aantal punte gedoen x 100

Indien rooigras nie die dominante spesie is nie, word die % bydrae van die dominante spesie ook

bereken. Tabellword dan gebruik om veldtoestand, vanaf die relatiewe samestelling van

spesies, af te lees. Die gemiddelde veldtoestand waarde van rooigras en die dominante spesie

word gebruik. Indien rooigras die dominante spesie is, word slegs rooigras se veldtoestand

waarde gebruik. Waar die dominante spesie se % bydrae twee veldtoestand waardes bet (volgens

Tabel l ) word slegs die waarde naaste aan die veldtoestand waarde van rooigras gebruile

Die volgende opnames word as voorbeelde gebruik
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I Voorbeeld I I Voorbeeld 2 I Voorbeeld 3 I
Spesie Rel.% Spesie Rel% Spesie Rel%

I Dominante spesie Themeda triandra 46.0 Tragus koelerioides 23.3 Aristida bipartita 34.5

Themcda triandra 21.7 Themeda triandra 19.4

Ve1dtoestand word dan soos volg vanaf tabel verkry

Voorbeeld 1: Vt 67%

Voorbeeld 2: Vt = Gemeddeld van 59 & 45 52%

Voorbeeld 3: Vt Gemiddeld van 32 & 42 = 37%



TABEL 1

488

BEPALINGS VAN VELDTOESTAND VANAF DIE RELATIEWE

SAMESTELLING VAN DOMINANTE SPESIES

VELDTOESTAND T. Iriandra T. koelerloldes E. ch/orome/as A. bipartita D. eriantha C. hirsutus

0 2.1 2.8 76.4

I 2.2 3.0 73.7

2 2.4 3.3 71.0

3 2.5 3.6 68.4

4 2.7 3.8 65.8

5 2.9 4.2 63.2

6 3.0 4.5 60.6

7 3.2 4.8 58.0

8 3.4 5.2 55.5

9 3.6 5.6 53.1

10 3.8 5.9 50.7

II 4.1 6.4 48.3

12 4.3 6.8 46.0

13 4.6 7.2 22.7 43.8

14 4.8 7.7 24.6 41.6.
15 5.1 8.1 26.5 39.4

16 5.4 8.6 28.4 37.4

17 5.7 9.1 30.2 35.4

18 6.0 9.6 31.9 33.4

19 6.4 10.1 33.5 31.6

20 6.7 10.7 34.9 29.8

21 7.1 0.1 11.2 36.2 28.0

22 7.5 0.1 11.7 37.3 26.4

23 7.9 0.1 12.3 38.1 24.8

24 8.3 0.1 12.8 38.7 23.2

25 8.7 0.2 13.3 39.1 21.8

26 9.2 0.2 13.9 39.2 20.4

27 9.6 0.3 14.4 39.0 19.1

28 10.1 0.3 14.9 38.6 17.8

29 10.6 0.4 15.4 38.0 16.6

30 11.1 0.5 15.9 37.1 15.5
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TABEL I VER VOLG

VELDTOESTAND T. triandra T. koelerioides E. chloromelas A. bipanita D. eriantha C. hirsutus

31 11.7 0.7 16.4 36.0 14.4

32 12.3 0.8 16.9 34.7 13.4

33 12.8 1.0 17.4 33.3 12.4

34 13.4 1.2 17.8 31.6 11.5

35 14.1 1.5 18.2 29.9 10.7

36 14.7 1.7 18.6 28.1 9.9

37 15.4 2.1 19.0 26.2 9.1

38 16.1 2.4 19.3 24.3 8.4

39 16.8 2.9 19.6 22.4 7.7

40 17.5 3.3 19.9 20.5 7.1

4 I 18.3 3.8 20.1 18.6 6.5

42 19.1 4.4 20.4 16.8 6.0

43 19.9 5.0 20.5 15.1 5.5

44 20.7 5.6 20.7 13.5 5.0

45 21.5 6.3 20.8 11.9 4.6

46 22.4 6.9 20.8 10.5 4.2

47 23.3 7.7 20.9 9.2 3.8

48 24.2 8.4 20.9 8.0 3.5

49 25.2 9.1 20.8 6.9 3.2

50 26.1 9.8 20.7 5.9 2.9

51 27.1 10.5 20.6 5.0 2.6

52 28.1 11.2 20.5 4.2 2.4

53 29.1 11.8 20.3 3.6 2.2

54 30.2 12.3 20.0 3.0 2.0

55 31.3 12.8 19.8 2.5 1.8

56 32.3 13.2 19.5 2.0 1.6

57 33.5 13.5 19.2 1.7 1.4

58 34.6 13.8 18.8 1.4 1.3

59 35.7 13.9 18.4 1.I 1.2

60 36.9 13.9 18.0 0.9 0.4 1.0

61 38.1 13.8 17.6 0.7 2.5 0.9

62 39.3 13.6 17.2 0.6 10.3 0.8

63 40.5 13.4 16.7 0.4 27.7 0.8

64 41.8 13.0 16.2 0.3 48.9 0.7

65 43 12.5 15.7 0.3 56.4 0.6

66 44.3 12.0 15.2 0.2 42.6 0.5
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TABEL I VERVOLG

VELDTOESTAND 7: triandra T. koelertoides E. chloromelas A. bipartita D. eriantha C. hirsutus

67 45.6 11.4 14.7 0.2 21.0 0.5

68 46.8 10.8 14.2 0.1 6.8 0.4

69 48.2 10.1 13.6 0.1 1.4 0.4

70 49.5 9.4 13.1 0.1 0.2 0.3

71 50.8 8.7 12.5 0.1 0.3

72 52.1 8.0 12.0 0.3

73 53.4 7.2 11.5 0.2

74 54.8 6.5 10.9 0.2

75 56.1 5.9 10.4 0.2

76 57.5 5.2 9.9 0.2

77 58.8 4.6 9.4 0.1

78 60.2 4.0 8.9 0.1

79 61.5 3.5 8.4 0.1

80 62.9 3.0 7.9 0.1

81 64.2 2.6 7.5 0.1

82 65.5 2.2 7.0 0.1

83 66.9 1.9 6.6 0.1

84 68.2 1.6 6.2 0.1

85 69.5 1.3 5.8

86 70.8 1.I 5.4

87 72.0 0.9 5.0

88 73.3 0.7 4.7

89 74.5 0.6 4.3

90 75.8 0.5 4.0

91 77.0 0.4 3.7

92 78.1 0.3 3.4

93 79.3 0.2 3.2

94 80.4 0.2 2.9

95 81.5 0.1 2.7

96 82.6 0.1 2.4

97 83.6 Ol 2.2

98 84.7 0.1 2.0

99 85.6 1.9

100 86.6 1.7

101 87.5 1.5

102 88.4 1.4
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WEIDINGKAPASITEIT

Die langtermyn weidingkapasiteit word soos volg bereken:

Wk A x Vt

B + Vt

waar

Wk = Weidingkapasiteit (ha/GVE)

Vt Veldtoestand (%)

A = Konstante = 3.9

B = Konstante = -31.2

Die voorbeelde se weidingkapasiteit word dan. soos volg bereken:

Voorbeeld 1: 3.9x67/-31.2+67 =

Voorbeeld 2: 3.9 x 52 / -31.2 + 52

Voorbeeld 3: 3.9 x 37 / -31.2 + 37 =

7.3 ha/GVE

9.8 ha/GVE

24.9 ha/GVE

Hierdie formule kan slegs gebruik word as veldtoestand hoër as 35% is. Indien die veldtoestand

laer as 35% is, moet dit van beweiding onttrek word terwyl hervestigings tegnieke toegepas kan

word.

Riglyne wat onthou moet word

1. Kennis van die belangrikste dominante spesies is noodsaaklik.

3. Indien veldtoestand gemonitor wil word moet plantopnames elke derde jaar herhaal word.

4. Vir monitering van veldtoestand moet die plantopname plekke gemerk word sodat dit

altyd op dieselfde plek herhaal kan word.

5. Alhoewel dit die ideaal sou wees om al die kampe te monitor, kan die kampe in

verteenwoordige groepe ingedeel word byvoorbeeld baie swak, swak, redelik, goed en

uitstekend. Slegs een kamp per groep kan dan gemonitor word.

6. Seisoenale variasies wat deur reënval veroorsaak word sal nog steeds voorkom en moet

in ag geneem word. Produksiebepalings kan gebruik word om seisoenale voerskaarstes

te beraam.



Bylaag 3: Vleiskwaliteitklasse vir bees, skaap, bokke en varke,

492

Classification of Red Meat
A key to more effective marketing
A classification system provides a sound basis {or:·

o Mcut traders to (1t~(:J'ihl;: thetr ~pcl"int" rcqutrcrncnts In simple terms when purchasing carcases
o Ctillsal,lrm ur variety in the market with a vtcw LO optimum consumer suusfacuon

o Utilisation or price differences
o Fixing selling prices

CLASSIFICATION CHARACTERISTICS OF:·
Beer, Lamb, Sheep and Goat Meat

AGE CLASS
o Teeth A
1·2 Teeth AB
3·6 Teeth B
More Ihan 6 Teeth C
FATNESS CLASS
No Fat 0
Very Lean 1

ean 2
Medium 3
Fat 4
Overfat 5
Excessively Overtet 6

CONFORMATION CLASS
Ve" Flat 1
Flat 2
Medium 3
Round 4
Very Round 5
DAMAGE CLASS
Slight 1
Moderate 2
Severe 3
SEX
Only for bull and ram carcases
in the AB, Band C age groups,

MARKS FOR CLASSIFICATION CHARACTERISTICS ON:·
Beer Lamb Sbeep and Goat Carcase5

TRAIT I MARK WHERE ON THE CARCASE

Age I~ I
(A. AB. B. C) a: I One mark on each side of beet eercases.

&.
Fatness' Eg

!
Only one mark on the carcase for lamb,

(0·6) Class 3 sheep and goat cartases.
[lj

contor- I Eg. One mark on eacn side for beel
mation

I
Class 3 eercases.

(1 to 51 (;-) No mark for lamb sh:ep and goat-~. catcases.
Damage' • I <» Taking into accoura ne area of damage,

(1 to 3) ~> one mark on each side lor beef catcases.

I <3> Only one mark on the catcase for lamb,
sheep and goal catcases.

I IMDl
One mark on each SIde for beef

Sex'" carcases Only one mark on the carcase
for lamb, sheep and goat catcases.

In case ol shee;: carcase Vlith a fat tall. a double impression of the r:lark,
Damage if It occurs is indicat~d on a scale of one to three for tne areas
concerned, viz B (buttock), L (loin 1 and F (iorequarter).
Only bllil and ram catcases In the AB. Band C age groups,

EXAMPLES OF THE ROLLER MARK COMPOSITION ON:·
Beer, Lamb, Sheep and Goat Carcases

AM ABAS S:3 CCC - Age of thi! animal as an
DOO DOO ~GG 000 indication of tenderness, The
IWZ ZWZ LI.'j2 tst A a;;e g'oup is roller marked in
A;l.A ABAS gS3 CC: purple imost lender), AB in green
000 ono C00 CQ~ Ite"Ce'l The B age g(OU~ In bro.-m
Z\VZ ZWZ 1;,n rs: (less tender) and the C age group in

AAA ASAS Q:!j C"' red tielst lender)....
000 DeO :::ï :~~
:!WZ I\'/2 Nl - AGi!~oil Identl"ca!IO~ code,
AAA AS~9 9BS Fa,~ess class ol the carcass. In
000 DGD C:~ me ~JI;e' mark This S1mbol
ZWZ ZW! i.. .: :::',', : can ~e replaced by 111, 222,

333 ~':4 555 or 666

He amount ol V'S'~':a 'a~ can :~ c'IaltJJto::d 0', the consumer ant! seiecrec

accorcmu to nreie'e1;<
All goal c:!rC.1S(S :-\~':." ':;!' -. ~.i<I.~r! :Il t·'..1";" IJIo.I':{;IrlC ilcr.~V'1 ".~ ilye

or the anima! ,AA;" ~3;'S ~,rS8B o! CCC,

CLASSIFICATION CHARACTERISTICS OF:·
Pork

°1.MEAT ··mm CLASS
no ~12 P
68·69 13'17 0
66·67 18·22 R
64·65 23·27 C
62·63 28·32 U
561 '32 S

No specifications in respect
of ~, meal apply in the case
of Ru, Suckers (~20kg) and
sausages (~91 kg).
"In case of Introscope

FAT THICKNESS'
MUSCLE THtCKNESS •
(Only in the case ol the
Hennessy erassincanon
apparatus)

CONFORMATION CLASS
Very Flat -1
Flat 2
Medium 3
Round 4
Very Round 5

DAMAGE CLASS

Slight 1
Moderate 2
Severe 3
SEX
(Only boar carcases are
identifIed;

, Measured between 2nd/ 3rd last rib, 45 mm from carcase midline.

MARKS FOR CLASSIFICATION CHARACTERISTICS ON:·
Pork Carcases

TRAIT 1 MARK WHERE ON THE CAReASE

Class PO.~ C.U.S. One mark alt each side.
Ru One mark on each side.

Suckling Pig S One mark on the forehead.

Sausager VV One mark on each buttock.
Conformation Eg,

(1 to 5) CI~3 One mark on each side,
'1...3

Damage' <I> Taking into account the area

(1 to 3) ...2~ of damage, only one mark on

<3> the carcase.

Sex ~ One mark on each side,
. ,

Dar:lage. If it occurs IS indicated on a scale of 1 to 3 for the areas con-
eerred. viz B (buttock), L (loin) and F (torequater).
No roller marks are used on pork caresses.

~.
•• 2615'

VermeulenslraaVStree; 521;
ARCAPiA

OJ

'B' (012) 325·" ,

Faks/Fax: (012) 32"··,.



Bylaag 4: Voorbeeld van 'n melkkwaliteitstaat.

9360
Melk Volume

2 J .

Datum LIT Datum LIT Datum - -LIT

29/04 1044 lO/OS 1459 19/05 1112

Ol/OS 10.2 11/05 1104 21/05 1018

03/05 1920 12/05 1176 23/05 1464

06/05 1874 16/05 2104 25/05 931

07/05 462

6342 5843 4585

16770Totale Melk Inname

Beskrywing eli
Proteïen-Bottervet Waarde 89.82

Volume Premie

Lojaliteits Premie

AA-Graad ~remie
Winter Premie

Kwota Premie

SST Premie

Bruto Melk Waarde

Netto Melk Waarde

Vervoer Koste

Aankope

32.00

3.00

6.00

2.00

8.00

3.00

143.82

143.82

Belastingfaktuurnommer: 6/2001/11604

Tiger

Maand
Verskaffer
Roete

Mel
11604
5
4090161904

2

Dairy

J Maand

3.89 3.76
3.20 3.15

AA AA

15
235 193

183.7 649.0
15l.1 543.6

493

Belastingfaktuur
GLEN LANDBOU Ot'lTWIKKELlNGS-
INSTITUUT
PIS X 01
GLEN

BTWReg.Nr.

Periode

Bottervet

Proteine

Kwal1.teit

Bakterie
SST

("1 3.65 3.~7
("I 3.17 3.08
(Graad) AA A
rOOD) 16 28
('000) 151 305

Totaal

24118,84

-1720.60

-4.00

.'

Brucolose

Bottervet

Proteine

(kgl

(k.g)
238.4 226.9
207.1 185.4

Bedxag Oorbetaal

Mark Aandeel Udag 750
Tak Nr.: 1120230Rekening Nr.: 0 Rekening Tipe: 0

Rekening Detail. Indien Foutief kontak ons asb so'gou moontlik

Dooo DairyBelle
REG NR. 1972/006590/06BTW I VAT REG NR,4140138456

MarkiLandeel

Tot;t,al Oorskry

PenalisCls1e

Bruto

21000
o
o

1677(')

22394..24.

Bedrag BTW
15063.04

5366.40

503.10

1006.20

335.40

1341. 60

503.10

24118.84

24118.84

-1509.30 '211.30

-211.30

Plaasvars .. , Natuurlikl
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Bylaag 5: Die beskikbare klassifikasie van verskillende tipes en klasse diere met voorgestelde GVE-faktore (Meissner et al. 1983),
reproduksie status en draagperiodes (Salisbury & Van De Mark 1961; Terril 1972). Die inligting in hierdie tabel is saamgestel uit
verskeie bronne soos "Classification of livestock for realistic prediction of substitution values in terms of a biologically defined
Large Stock Unit. Technical Communication no. 175. Department of Agriculture" (Meissner et al. 1983), persoonlike mededelings
en ander diere klassifikasie bronne. Die massa word in kilogram gegee en die draagperiode in dae.

Beskrywing Diertipe Dierklas Geslag Reproduktief Paarperiode Draagperiode Massa GVE

Kleinvee Wolskaap Ram,6-tand Manlik Ja 45 0 64 0.19

Ooi, droog, 6-tand Vroulik Ja 45 150 47 0.15

Ooi, dragtig, 6-tand Vroulik Ja 45 150 47 0.15

Ooi met lam, 6-tand Vroulik Ja 45 150 47 0.2

Lam, gespeen, 4 maande Gemeng Nee 0 0 20 0.1

Hamel, 2-tand Gekastreer Nee 0 0 40 0.14

Hamel, 6-tand Gekastreer Nee 0 0 50 0.15

SA. Merino Ram,6-tand Manlik Ja 45 0 64 0.19

Ooi, droog, 6-tand Vroulik Ja 45 150 47 0.15

Ooi, dragtig, 6-tand Vroulik Ja 45 150 47 0.15

Ooi met lam, 6-tand Vroulik Ja 45 150 47 0.2

Lam, gespeen, 4 maande Gemeng Nee 0 0 20 0.1

Hamel, 2-tand Gekastreer Nee 0 0 40 0.14

Hamel, 6-tand Gekastreer Nee 0 0 50 0.15

Dohne Merino Ram,6-tand Manlik Ja 45 0 64 0.19

Ooi, droog, 6-tand Vroulik Ja 45 151 47 0.15

Ooi, dragtig, 6-tand Vroulik Ja 45 151 47 0.15

Ooi met lam, 6-tand Vroulik Ja 45 151 47 0.2

Lam, gespeen, 4 maande Gemeng Nee 0 0 20 0.1

Hamel, 2-tand Gekastreer Nee 0 0 40 0.14

Hamel, 6-tand Gekastreer Nee 0 0 50 0.15

Vervolg .....



Vervolg .....

Bylaag 5 vervolg ....

Walrich Merino Ram,6-tand Manlik Ja 45 0 64 0.19

Ooi, droog, 6-tand Vroulik Ja 45 150 47 0.15

Ooi, dragtig, 6-tand Vroulik Ja 45 150 47 0.15

Ooi mel lam, 6-tand Vroulik Ja 45 150 47 0.2

Lam, gespeen, 4 maande Gemeng Nee 0 0 20 0.1

Hamel, 2-tand Gekastreer Nee 0 0 40 0.14

Hamel, 6-tand Gekastreer Nee 0 0 50 0.15

Afrino Ram,6-tand Manlik Ja 45 0 64 0.19

Ooi, droog, 6-tand Vroulik Ja 45 150 47 0.15

Ooi, dragtig, 6-tand Vroulik Ja 45 150 47 0.15

Ooi met lam, 6-tand Vroulik Ja 45 150 47 0.2

Lam, gespeen, 4 maande Gemeng Nee 0 0 20 0.1

Hamel, 2-tand Gekastreer Nee 0 0 40 0.14

Hamel, 6-tand Gekastreer Nee 0 0 50 0.15

Romanoff Ram,6-tand Manlik Ja 45 0 64 0.19

Ooi, droog, 6-tand Vroulik Ja 45 150 47 0.15

Ooi, dragtig, 6-tand Vroulik Ja 45 150 47 0.15

Ooi met lam, 6-tand Vroulik Ja 45 150 47 0.2

Lam, gespeen, 4 maande Gemeng Nee 0 0 20 0.1

Hamel,2-tand Gekastreer Nee 0 0 40 0.14

Hamel, 6-tand Gekastreer Nee 0 0 50 0.15

Letelle Ram,6-tand Manlik Ja 45 0 64 0.19

Ooi, droog, 6-tand Vroulik Ja 45 ISO 47 0.15

Ooi, dragtig, 6-tand Vroulik Ja 45 150 47 0.15

Ooi met lam, 6-tand Vroulik Ja 45 150 47 0.2

Lam, gespeen, 4 maande Gemeng Nee 0 0 20 0.1

Hamel, 2-tand Gekastreer Nee 0 0 40 0.14

Hamel, 6-tand Gekastreer Nee 0 0 50 0.15

Dubbeldoel skaap Ram,6-tand Manlik Ja 45 0 105 0.25

Ooi, droog, 6-tand Vroulik Ja 45 150 65 0.17

Ooi, dragtig, 6-tand Vroulik Ja 45 150 65 0.17

Ooi met lam, 6-tand Vroulik Ja 45 150 65 0.25



Vervolg .....

Bylaag 5 vervolg ....

Lam, gespeen, 4 maande Gemeng Nee 0 0 25 0.12

Hamel, 2-tand Gekastreer Nee 0 0 55 0.17

Hamel, 6-tand Gekastreer Nee 0 0 85 0.17

SA. Vleismerino Ram,6-tand Manlik Ja 45 0 lOS 0.25

Ooi, droog, 6-tand Vroulik Ja 45 149 65 0.17

Ooi, dragtig, 6-tand Vroulik Ja 45 149 65 0.17

Ooi met lam, 6-land Vroulik Ja 45 149 65 0.25

Lam, gespeen, 4 maande Gemeng Nee 0 0 25 0.12

Hamel, 2-tand Gekastreer Nee 0 0 55 0.17

Hamel, 6-tand Gekastreer Nee 0 0 85 0.17

IIe de France Ram,6-tand Manlik Ja 45 0 105 0.25

Ooi, droog, 6-tand Vroulik Ja 45 150 65 0.17

Ooi, dragtig, 6-tand Vroulik Ja 45 150 6S 0.17

Ooi met lam, 6-tand Vroulik Ja 45 150 65 0.25

Lam, gespeen, 4 maande Gemeng Nee 0 0 25 0.12

Hamel, 2-tand Gekastreer Nee 0 0 55 0.17

Hamel, 6-tand Gekastreer Nee 0 0 85 0.17

Dormer Ram,6-tand Manlik Ja 45 0 lOS 0.25

Ooi, droog, 6-tand Vroulik Ja 45 ISO 65 0.17

Ooi, dragtig, 6-tand Vroulik Ja 45 ISO 65 0.17

Ooi met lam, 6-tand Vroulik Ja 45 150 65 0.25

Lam, gespeen, 4 maande Gemeng Nee 0 0 25 0.12

Hamel, 2-tand Gekastreer Nee 0 0 55 0.17

Hamel, 6-tand Gekastreer Nee 0 0 85 0.17

Southdown Ram,6-tand Manlik Ja 45 0 lOS 0.25

Ooi, droog, 6-tand Vroulik Ja 45 144 65 0.17

Ooi, dragtig, 6-tand Vroulik Ja 45 144 65 0.17

Ooi met lam, 6-tand Vroulik Ja 45 144 65 0.25

Lam, gespeen, 4 maande Gemeng Nee 0 0 25 0.12

Hamel, 2-tand Gekastreer Nee 0 0 55 0.17

Hamel, 6-tand Gekastreer Nee 0 0 85 0.17

Hampshire Ram,6-tand Manlik Ja 45 0 105 0.25



Vervolg .....

Bylaag 5 vervolg ....

Ooi, droog, 6-tand Vroulik Ja 45 145 65 0.17

Ooi, dragtig, 6-tand Vroulik Ja 45 145 65 0.17

Ooi met lam, 6-tand Vroulik Ja 45 145 65 0.25

Lam, gespeen, 4 maande Gemeng Nee 0 0 25 0.12

Hamel, 2-tand Gekastreer Nee 0 0 55 0.17

Hamel, 6-tand Gekastreer Nee 0 0 85 0.17

Dorset Horn Ram,6-tand Manlik Ja 45 0 105 0.25

Ooi, droog, 6-tand Vroulik Ja 45 146 65 0.17

Ooi, dragtig, 6-tand Vroulik Ja 45 146 65 0.17

Ooi met lam, 6-tand Vroulik Ja 45 146 65 0.25

Lam, gespeen, 4 maande Gemeng Nee 0 0 25 0.12

Hamel, 2-tand Gekastreer Nee 0 0 55 0.17

Hamel, 6-tand Gekastreer Nee 0 0 85 0.17

Corricdale Ram,6-tand Manlik Ja 45 0 105 0.25

Ooi, droog, 6-tand Vroulik Ja 45 150 65 0.17

Ooi, dragtig, 6-tand Vroulik Ja 45 150 65 0.17

Ooi met lam, 6-tand Vroulik Ja 45 150 65 0.25

Lam, gespeen, 4 maande Gemeng Nee 0 0 25 0.12

Hamel, 2-tand Gekastreer Nee 0 0 55 0.17

Hamel, 6-tand Gekastreer Nee 0 0 85 0.17

Britse vleisskaap rasse Ram,6-tand Manlik Ja 45 0 105 0.25

Ooi, droog, 6-tand Vroulik Ja 45 150 65 0.17

Ooi, dragtig, 6-tand Vroulik Ja 45 150 65 0.17

Ooi met lam, 6-tand Vroulik Ja 45 150 65 0.25

Lam, gespeen, 4 maande Gemeng Nee 0 0 25 0.12

Hamel, 2-tand Gekastreer Nee 0 0 55 0.17

Hamel, 6-tand Gekastreer Nee 0 0 85 0.17

Landskaap Ram,6-tand Manlik Ja 45 0 105 0.25

Ooi, droog, 6-land Vroulik Ja 45 150 65 0.17

Ooi, dragtig, 6-tand Vroulik Ja 45 150 65 0.17

Ooi met lam, 6-tand Vroulik Ja 45 150 65 0.25

Lam, gespeen, 4 maande Gemeng Nee 0 0 25 0.12



Vervolg .....
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Hamel, 2-tand Gekastreer Nee 0 0 55 0.17

Hamel, 6-tand Gekastreer Nee 0 0 85 0.17

Vandor Ram,6-tand Manlik Ja 45 0 105 0.25

Ooi, droog, 6-tand Vroulik Ja 45 150 65 0.17

Ooi, dragtig, 6-tand Vroulik Ja 45 ISO 65 0.17

Ooi met lam, 6-tand Vroulik Ja 45 ISO 65 0.25

Lam, gespeen, 4 maande Gemeng Nee 0 0 25 0.12

Hamel, 2-tand Gekastreer Nee 0 0 55 0.17

Hamel, 6-tand Gekastreer Nee 0 0 85 0.17

Romney March Ram,6-tand Manlik Ja 45 0 105 0.25

Ooi, droog, 6-tand Vroulik Ja 45 148 65 0.17

Ooi, dragtig, 6-tand Vroulik Ja 45 148 65 0.17

Ooi met lam, 6-tand Vroulik Ja 45 148 65 0.25

Lam, gespeen, 4 maande Gemeng Nee 0 0 25 0.12

Hamel, 2-tand Gekastreer Nee 0 0 55 0.17

Hamel, 6-tand Gekastreer Nee 0 0 85 0.17

Suffolk Ram,6-tand Manlik Ja 45 0 105 0.25

Ooi, droog, 6-tand Vroulik Ja 45 147 65 0.17

Ooi, dragtig, 6-tand Vroulik Ja 45 147 65 0.17

Ooi met lam, 6-tand Vroulik Ja 45 147 65 0.25

Lam, gespeen, 4 maande Gemeng Nee 0 0 25 0.12

Hamel, 2-tand Gekastreer Nee 0 0 55 0.17

Hamel, 6-tand Gekastreer Nee 0 0 85 0.17

Border Leicester Ram,6-tand Manlik Ja 45 0 lOS 0.25

Ooi, droog, 6-tand Vroulik Ja 45 ISO 65 0.17

Ooi, dragtig, 6-tand Vroulik Ja 45 150 65 0.17

Ooi met lam, 6-tand Vroulik Ja 45 ISO 65 0.25

Lam, gespeen, 4 maande Gemeng Nee 0 0 25 0.12

Hamel, 2-tand Gekastreer Nee 0 0 55 0.17

Hamel, 6-tand Gekastreer Nee 0 0 85 0.17

Vleisskaap Ram,6-tand Manlik Ja 45 0 90 0.23

Ooi, droog, 6-tand Vroulik Ja 45 ISO 53 0.15



Vervolg .....
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Ooi, dragtig, 6-tand Vroulik Ja 45 ISO 53 0.15

Ooi met lam, 6-tand Vroulik Ja 45 150 53 0.23

Lam, gespeen, 4 maande Gemeng Nee 0 0 25 0.11

Hamel, 2-tand Gekastreer Nee 0 0 50 016

Hamel, 6-tand Gekastreer Nee 0 0 65 0.15

Dorper Ram,6-tand Manlik Ja 45 0 90 0.23

Ooi, droog, 6-tand Vroulik Ja 45 150 53 0.15

Ooi, dragtig, 6-tand Vroulik Ja 45 150 53 0.15

Ooi met lam, 6-tand Vroulik Ja 45 150 53 0.23

Lam, gespeen, 4 maande Gemeng Nee 0 0 25 0.11

Hamel, 2-tand Gekastreer Nee 0 0 50 0.16

Hamel, 6-tand Gekastreer Nee 0 0 65 0.15

Pedi (skaap) Ram,6-tand Manlik Ja 45 0 90 0.23

Ooi, droog, 6-tand Vroulik Ja 45 150 53 0.15

Ooi, dragtig, 6-tand Vroulik Ja 45 150 53 0.15

Ooi met lam, 6-tand Vroulik Ja 45 150 53 023

Lam, gespeen, 4 maande Gemeng Nee 0 0 25 0.11

Hamel, 2-tand Gekastreer Nee 0 0 50 0.16

Hamel, 6-tand Gekastreer Nee 0 0 65 0.15

Nguni (skaap) Ram,6-tand Manlik Ja 45 0 90 0.23

Ooi, droog, 6-tand Vroulik Ja 45 150 53 0.15

Ooi, dragtig, 6-tand Vroulik Ja 45 150 53 0.15

Ooi met lam, 6-tand Vroulik Ja 45 150 53 0.23

Lam, gespeen, 4 maande Gemeng Nee 0 0 25 0.11

Hamel, 2-tand Gekastreer Nee 0 0 50 0.16

Hamel, 6-tand Gekastreer Nee 0 0 65 0.15

Karakoel Ram,6-tand Manlik Ja 45 0 75 0.2

Ooi, droog, 6-tand Vroulik Ja 45 150 50 0.15

Ooi, dragtig, 6-tand Vroulik Ja 45 150 50 0.15

Ooi met lam, 6-tand Vroulik Ja 45 150 50 0.22

Lam, gespeen, 4 maande Gemeng Nee 0 0 22 0.11

Hamel, 2-tand Gekastreer Nee 0 0 50 0.16



Vervolg .....
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Hamel, 6-tand Gekastreer Nee 0 0 60 0.16

Vetstertl-kruis skaap Ram,6-tand Manlik Ja 45 0 75 0.2

Ooi, droog, 6-tand Vroulik Ja 45 150 50 0.15

Ooi, dragtig, 6-tand Vroulik Ja 45 150 50 0.15

Ooi met lam, 6-tand Vroulik Ja 45 150 50 0.22

Lam, gespeen, 4 maande Gemeng Nee 0 0 22 0.11

Hamel, 2-tand Gekastreer Nee 0 0 50 0.16

Hamel, 6-tand Gekastreer Nee 0 0 60 0.16

Van Rooy Ram,6-tand Manlik Ja 45 0 75 0.2

Ooi, droog, 6-tand Vroulik Ja 45 150 50 0.15

Ooi, dragtig, 6-tand Vroulik Ja 45 150 50 O.IS

Ooi met lam, 6-tand Vroulik Ja 45 150 50 0.22

Lam, gespeen, 4 maande Gemeng Nee 0 0 22 0.11

Hamel, 2-tand Gekastreer Nee 0 0 50 0.16

Hamel, 6-tand Gekastreer Nee 0 0 60 0.16

Afrikaner (skaap) Ram,6-tand Manlik Ja 45 0 75 0.2

Ooi, droog, 6-tand Vroulik Ja 45 150 50 0.15

Ooi, dragtig, 6-tand Vroulik Ja 45 150 50 0.15

Ooi met lam, 6-tand Vroulik Ja 4S 150 50 0.22

Lam, gespeen, 4 maande Gemeng Nee 0 0 22 0.11

Hamel, 2-tand Gekastreer Nee 0 0 50 0.16

Hamel, 6-tand Gekastreer Nee 0 0 60 0.16

Persie Ram,6-tand Manlik Ja 45 0 75 0.2

Ooi, droog, 6-tand Vroulik Ja 45 150 50 0.15

Ooi, dragtig, 6-tand Vroulik Ja 45 150 50 0.15

Ooi met lam, 6-tand Vroulik Ja 45 150 50 0.22

Lam, gespeen, 4 maande Gemeng Nee 0 0 22 0.11

Hamel, 2-tand Gekastreer Nee 0 0 50 0.16

Hamel, 6-tand Gekastreer Nee 0 0 60 0.16

Swartkoppersie Ram,6-tand Manlik Ja 45 0 75 0.2

Ooi, droog, 6-tand Vroulik Ja 45 150 50 0.15

Ooi, dragtig, 6-tand Vroulik la 45 150 50 0.15
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Ooi mel lam, 6-tand Vroulik Ja 45 150 50 0.22

Lam, gespeen, 4 maande Gemeng Nee 0 0 22 0.11

Hamel, 2-tand Gekastreer Nee 0 0 50 0.16

Hamel, 6-tand Gekastreer Nee 0 0 60 0.16

Namakwa Ram,6-tand Manlik Ja 45 0 75 0.2

Ooi, droog. 6-tand Vroulik Ja 45 150 50 0.15

Ooi, dragtig, 6-tand Vroulik Ja 45 150 50 0.15

Ooi met lam, 6-tand Vroulik Ja 45 150 50 0.22

Lam, gespeen, 4 maande Gemeng Nee 0 0 22 0.11

Hamel, 2-tand Gekastreer Nee 0 0 50 0.16

Hamel, 6-tand Gekastreer Nee 0 0 60 0.16

Damara Ram,6-tand Manlik Ja 45 0 75 0.2

Ooi, droog, 6-tand Vroulik Ja 45 150 50 0.15

Ooi, dragtig. 6-tand Vroulik Ja 45 ISO SO 0.15

Ooi met lam, 6-tand Vroulik Ja 45 ISO 50 0.22

Lam, gespeen, 4 maande Gemeng Nee 0 0 22 0.11

Hamel, 2-tand Gekastreer Nee 0 0 50 0.16

Hamel, 6-tand Gekastreer Nee 0 0 60 0.16

Angorabok Ram,6-tand Manlik Ja 45 0 49 0.15

Ooi, droog, 6-tand Vroulik Ja 45 150 33 0.11

Ooi, dragtig, 6-tand Vroulik Ja 45 150 33 0.11

Ooi met lam, 6-tand Vroulik Ja 45 150 33 0.15

Lam, gespeen, 4 maande Gemeng Nee 0 0 12 0.06

Kapater, 2-tand Gekastreer Nee 0 0 31 0.11

Kapater, 6-tand Gekastreer Nee 0 0 43 0.14

Boerbok Ram,6-tand Manlik Ja 45 0 90 0.22

Ooi, droog. 6-tand Vroulik Ja 45 150 65 0.17

Ooi, dragtig, ê-tand Vroulik Ja 45' 150 65 0.17

Ooi met lam, 6-tand Vroulik Ja 45 150 65 0.25

Ooi met tweeling, 6-tand Vroulik Ja 45 ISO 65 0.27

Lam, gespeen, 4 maande Gemeng Nee 0 0 23 0.12

Kapater, 2-tand Gekastreer Nee 0 0 55 0.17
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Kapater, 6-tand Gekastreer Nee 0 0 70 0.17

Melkbok Ram,6-tand Manlik Ja 45 0 90 0.22

Ooi, droog, 6-tand Vroulik Ja 45 150 65 0.17

Ooi, dragtig, 6-tand Vroulik Ja 45 150 65 0.17

Ooi met lam, 6-tand Vroulik Ja 45 150 65 0.25

Ooi met tweeling, 6-tand Vroulik Ja 45 150 65 0.27

Lam, gespeen, 4 maande Gemeng Nee 0 0 23 0.12

Kapater, 2-tand Gekastreer Nee 0 0 55 0.17

Kapater, 6-tand Gekastreer Nee 0 0 70 0.17

Alpynse melkbok Ram,6-tand Manlik Ja 45 0 90 0.22

Ooi, droog, 6-tand Vroulik Ja 45 150 65 0.17

Ooi, dragtig, 6-tand Vroulik Ja 45 150 65 0.17

Ooi met lam, 6-tand Vroulik Ja 45 150 65 0.25

Ooi met tweeling, 6-tand Vroulik Ja 45 150 65 0.27

Lam, gespeen, 4 maande Gemeng Nee 0 0 23 0.12

Kapater, 2-tand Gekastreer Nee 0 0 55 0.17

Kapater, 6-tand Gekastreer Nee 0 0 70 0.17

Toggenburg Ram,6-tand Manlik Ja 45 0 90 0.22

Ooi, droog, ó-tand Vroulik Ja 45 150 65 0.17

Ooi, dragtig, 6-tand Vroulik Ja 45 150 65 0.L7

Ooi met lam, 6-tand Vroulik Ja 45 150 65 0.25

Ooi met tweeling, 6-tand Vroulik Ja 45 LSO 65 0.27

Lam, gespeen, 4 maande Gemeng Nee 0 0 23 0.12

Kapater, 2-tand Gekastreer Nee 0 0 55 0.17

Kapater, 6-tand Gekastreer Nee 0 0 70 0.17

Saanen Ram,6-tand Manlik Ja 45 0 90 0.22

Ooi, droog, 6-tand Vroulik Ja 45 150 65 0.17

Ooi, dragtig, 6-tand Vroulik Ja 45 150 65 0.17

Ooi met lam, 6-tand Vroulik Ja 45 150 65 0.25

Ooi met tweeling, 6-tand Vroulik Ja 45 150 65 0.27

Lam, gespeen, 4 maande Gemeng Nee 0 0 23 0.12

Kapater, 2-tand Gekastreer Nee 0 0 55 0.17



- --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vervolg .....

Bylaag 5 vervolg ....

Kapater, 6-tand Gekastreer Nee 0 0 70 0.17

Switser bok Ram,6-tand Manlik Ja 45 0 90 0.22

Ooi, droog, 6-tand Vroulik Ja 45 150 65 0.17

Ooi. dragtig, 6-tand Vroulik Ja 45 150 65 0.17

Ooi met lam, 6-tand Vroulik Ja 45 150 65 0.25

Ooi met tweeling, 6-tand Vroulik Ja 45 ISO 65 0.27

Lam, gespeen, 4 maande Gemeng Nee 0 0 23 0.12

Kapater, 2-tand Gekastreer Nee 0 0 55 0.17

Kapater, 6-tand Gekastreer Nee 0 0 70 0.17

Grootvee Kleinraam vleisbees Bul Manlik Ja 90 0 600 1.36

Koei, droog, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 400 1.01

Koei, droog, volwasse Vroulik Ja 90 280 500 1.1

Koei, dragtig, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 400 1.01

Koei, dragtig, volwasse Vroulik Ja 90 280 500 1.1

Koei met kalf, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 400 1.22

Koei met kalf, volwasse Vroulik Ja 90 280 500 1.42

Speenkalf Gemeng Nee 0 0 180 0.44

Os, 18 maande Gekastreer Nee 0 0 300 0.75

Os, volwasse Gekastreer Nee 0 0 490 1.1

Aberdeen Angus Bul Manlik Ja 90 0 600 1.36

Koei, droog, 3 jaar Vroulik Ja 90 281 400 1.01

Koei, droog, volwasse Vroulik Ja 90 281 500 1.1

Koei, dragtig, 3 jaar Vroulik Ja 90 281 400 1.01

Koei, dragtig, volwasse Vroulik Ja 90 281 500 l.l

Koei met kalf, 3 jaar Vroulik Ja 90 281 400 1.22

Koei met kalf, volwasse Vroulik Ja 90 281 500 1.42

Speenkalf Gemeng Nee 0 0 180 0.44

Os, 18 maande Gekastreer Nee 0 0 300 0.75

Os, volwasse Gekastreer Nee 0 0 490 1.1

Afrikaner (bees) Bul Manlik Ja 90 0 600 1.36

Koei, droog, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 400 1.01

Koei, droog, volwasse Vroulik Ja 90 280 500 1.1



Vervolg .....

Bylaag 5 vervolg ....

Koei, dragtig, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 400 1.01

Koei, dragtig, volwasse Vroulik Ja 90 280 500 l.l

Koei met kalf, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 400 1.22

Koei met kalf, volwasse Vroulik Ja 90 280 500 1.42

Speenkalf Gemeng Nee 0 0 180 0.44

Os, 18 maande Gekastreer Nee 0 0 300 0.75

Os, volwasse Gekastreer Nee 0 0 490 1.1

Galloway Bul Manlik Ja 90 0 600 1.36

Koei, droog, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 400 1.01

Koei, droog, volwasse Vroulik Ja 90 280 500 l.l

Koei, dragtig, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 400 1.01

Koei, dragtig, volwasse Vroulik Ja 90 280 500 l.l

Koei met kalf, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 400 1.22

Koei met kalf, volwasse Vroulik Ja 90 280 500 1.42

Speenkalf Gemeng Nee 0 0 180 0.44

Os, 18 maande Gekastreer Nee 0 0 300 0.75

Os, volwasse Gekastreer Nee 0 0 490 l.l

Hereford Bul Manlik Ja 90 0 600 1.36

Koei, droog, 3 jaar Vroulik Ja 90 285 400 1.01

Koei, droog, volwasse Vroulik Ja 90 285 500 1.1

Koei, dragtig, 3 jaar Vroulik Ja 90 285 400 1.01

Koei, dragtig, volwasse Vroulik Ja 90 285 500 l.l

Koei met kalf, 3 jaar Vroulik Ja 90 285 400 1.22

Koei met kalf, volwasse Vroulik Ja 90 285 500 1.42

Speenkalf Gemeng Nee 0 0 180 0.44

Os, 18 maande Gekastreer Nee 0 0 300 0.75

Os, volwasse Gekastreer Nee 0 0 490 l.l

Noord Devon Bul Manlik Ja 90 0 600 1.36

Koei, droog, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 400 1.01

Koei, droog, volwasse Vroulik Ja 90 280 500 1.1

Koei, dragtig, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 400 1.01

Koei, dragtig, volwasse Vroulik Ja 90 280 500 1.1



Vervolg .....

Bylaag 5 vervolg ....

Koei met kalf, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 400 1.22

Koei met kalf, volwasse Vroulik Ja 90 280 500 1.42

Speenkalf Gemeng Nee 0 0 180 0.44

Os, 18 maande Gekastreer Nee 0 0 300 0.75

Os, volwasse Gekastreer Nee 0 0 490 l.l

Vleis Korthoring Bul Manlik Ja 90 0 600 1.36

Koei, droog, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 400 1.01

Koei, droog, volwasse Vroulik Ja 90 280 500 1.1

Koei, dragtig, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 400 1.01

Koei, dragtig, volwasse Vroulik Ja 90 280 500 I.l

Koei met kalf, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 400 1.22

Koei met kalf, volwasse Vroulik Ja 90 280 500 1.42

Speenkalf Gemeng Nee 0 0 180 0.44

Os, 18 maande Gekastreer Nee 0 0 300 0.75

Os, volwasse Gekastreer Nee 0 0 490 1.1

Tuli Bul Manlik Ja 90 0 600 1.36

Koei, droog, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 400 1.01

Koei, droog, volwasse Vroulik Ja 90 280 500 1.1

Koei, dragtig, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 400 LOl

Koei, dragtig, volwasse Vroulik Ja 90 280 500 l.l

Koei met kalf, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 400 1.22

Koei met kalf, volwasse Vroulik Ja 90 280 500 1.42

Speenkalf Gemeng Nee 0 0 180 0.44

05,18 maande Gekastreer Nee 0 0 300 0.75

Os, volwasse Gekastreer Nee 0 0 490 1.1

Pedi (bees) Bul Manlik Ja 90 0 600 1.36

Koei, droog, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 400 1.01

Koei, droog, volwasse Vroulik Ja 90 280 500 1.1

Koei, dragtig, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 400 1.0 I

Koei, dragtig, volwasse Vroulik Ja 90 280 500 1.1

Koei met kalf, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 400 1.22

Koei met kalf, volwasse Vroulik Ja 90 280 500 1.42



Vérvolg .....

Bylaag 5 vervolg ....

Speenkalf Gemeng Nee 0 0 180 0.44

Os, 18 maande Gekastreer Nee 0 0 300 0.75

Os, volwasse Gekastreer Nee 0 0 490 1.1

Nguni (bees) Bul Manlik Ja 90 0 600 1.36

Koei, droog, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 400 1.01

Koei, droog, volwasse Vroulik Ja 90 280 500 1.1

Koei, dragtig, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 400 1.01

Koei, dragtig, volwasse Vroulik Ja 90 280 500 1.I

Koei met kalf, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 400 1.22

Koei met kalf, volwasse Vroulik Ja 90 280 500 1.42

Speenkalf Gemeng Nee 0 0 180 0.44

Os, 18 maande Gekastreer Nee 0 0 300 0.75

Os, volwasse Gekastreer Nee 0 0 490 1.1

Mediumraam Bul Manlik. Ja 90 0 600 1.38

vleisbees Koei, droog, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 450 1.13

Koei, droog, volwasse Vroulik Ja 90 280 525 1.21

Koei, dragtig, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 450 1.13

Koei, dragtig, volwasse Vroulik Ja 90 280 525 1.21

Koei met kalf, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 450 1.4

Koei met kal f, volwasse Vroulik Ja 90 280 525 1.55

Speenkalf Gemeng Nee 0 0 200 0.53

Os, I 8 maande Gekastreer Nee 0 0 350 0.9

Os, volwasse Gekastreer Nee 0 0 550 1.22

Bonsmara Bul Manlik Ja 90 0 600 1.38

Koei, droog, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 450 1.13

Koei, droog, volwasse Vroulik Ja 90 280 525 1.21

Koei, dragtig, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 450 1.13

Koei, dragtig, volwasse Vroulik Ja 90 280 525 1.21

Koei met kalf, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 450 1.4

Koei met kalf, volwasse Vroulik Ja 90 280 525 1.55

Speenkalf Gemeng Nee 0 0 200 0.53

Os, 18 maande Gekastreer Nee 0 0 350 0.9



----------------------------------------------------------------------------------------------.

Vervolg .....

Bylaag 5 vervolg ....

Os, volwasse Gekastreer Nee 0 0 550 1.22

Brahman Bul Manlik Ja 90 0 600 1.38

Koei, droog, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 450 1.13

Koei, droog, volwasse Vroulik Ja 90 280 525 1.21

Koei, dragtig, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 450 113

Koei, dragtig, volwasse Vroulik Ja 90 280 525 1.21

Koei met kalf, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 450 1.4

Koei met kalf, volwasse Vroulik Ja 90 280 525 1.55

Speenkalf Gemeng Nee 0 0 200 0.53

Os, 18 maande Gekastreer Nee 0 0 350 0.9

Os, volwasse Gekastreer Nee 0 0 550 1.22

Drakensberger Bul Manlik Ja 90 0 600 1.38

Koei, droog, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 450 1.13

Koei, droog, volwasse Vroulik Ja 90 280 525 1.21

Koei, dragtig, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 450 1.13

Koei, dragtig, volwasse Vroulik Ja 90 280 525 1.21

Koei met kalf, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 450 1.4

Koei met kalf, volwasse Vroulik Ja 90 280 525 1.55

Speenkalf Gemeng Nee 0 0 200 0.53

Os, 18 maande Gekastreer Nee 0 0 350 0.9

Os, volwasse Gekastreer Nee 0 0 550 1.22

Pinzgauer Bul Manlik Ja 90 0 600 1.38

Koei, droog, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 450 1.13

Koei, droog, volwasse Vroulik Ja 90 280 525 1.21

Koei, dragtig, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 450 1.13

Koei, dragtig, volwasse Vroulik Ja 90 280 525 1.21

Koei met kalf, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 450 1.4

Koei met kalf, volwasse Vroulik Ja 90 280 525 1.55

Speenkalf Gemeng Nee 0 0 200 0.53

Os, 18 maande Gekastreer Nee 0 0 350 0.9

Os, volwasse Gekastreer Nee 0 0 550 1.22

Rooi Poenskop Bul Manlik Ja 90 0 600 1.38



Vervolg .....

Bylaag 5 vervolg ....

Koei, droog, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 450 1.13

Koei, droog, volwasse Vroulik Ja 90 280 525 1.21

Koei, dragtig, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 450 1.13

Koei, dragtig, volwasse Vroulik Ja 90 280 525 1.21

Koei met kalf, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 450 1.4

Koei met kalf, volwasse Vroulik Ja 90 280 525 1.55

Speenkalf Gemeng Nee 0 0 200 0.53

Os, 18 maande Gekastreer Nee 0 0 350 0.9

Os, volwasse Gekastreer Nee 0 0 550 1.22

Sussex Bul Manlik Ja 90 0 600 1.38

Koei, droog, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 450 1.13

Koei, droog, volwasse Vroulik Ja 90 280 525 1.21

Koei, dragtig, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 450 1.13

Koei, dragtig, volwasse Vroulik Ja 90 280 525 1.21

Koei met kalf, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 450 1.4

Koei met kalf, volwasse Vroulik Ja 90 280 525 1.55

Speenkalf Gemeng Nee 0 0 200 0.53

Os, 18 maande Gekastreer Nee 0 0 350 0.9

Os, volwasse Gekastreer Nee 0 0 550 1.22

Santa Gertruides Bul Manlik Ja 90 0 600 1.38

Koei, droog, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 450 1.13

Koei, droog, volwasse Vroulik Ja 90 280 525 1.21

Koei, dragtig, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 450 1.13

Koei, dragtig, volwasse Vroulik Ja 90 280 525 1.21

Koei met kalf, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 450 1.4

Koei met kalf, volwasse Vroulik Ja 90 280 525 1.55

Speenkalf Gemeng Nee 0 0 200 0.53

Os, 18 maande Gekastreer Nee 0 0 350 0.9

Os, volwasse Gekastreer Nee 0 0 550 1.22

Beefmaster Bul Manlik Ja 90 0 600 1.38

Koei, droog, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 450 1.13

Koei, droog, volwasse Vroulik Ja 90 280 525 1.21



Vervolg .....

Bylaag 5 vervolg ....

Koei, dragtig, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 450 1.13

Koei, dragtig, volwasse Vroulik Ja 90 280 525 1.21

Koei met kalf, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 450 1.4

Koei met kalf, volwasse Vroulik Ja 90 280 525 1.55

Speenkalf Gemeng Nee 0 0 200 0.53

Os, 18 maande Gekastreer Nee 0 0 350 0.9

Os, volwasse Gekastreer Nee 0 0 550 1.22

Tauricus Bul Manlik Ja 90 0 600 1.38

Koei, droog, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 450 1.13

Koei, droog, volwasse Vroulik Ja 90 280 525 121

Koei, dragtig, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 450 1.13

Koei, dragtig, volwasse Vroulik Ja 90 280 525 1.21

Koei met kalf, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 450 1.4

Koei met kalf, volwasse Vroulik Ja 90 280 525 1.55

Speenkalf Gemeng Nee 0 0 200 0.53

Os, 18 maande Gekastreer Nee 0 0 350 0.9

Os, volwasse Gekastreer Nee 0 0 550 1.22

Brangus Bul Manlik Ja 90 0 600 1.38

Koei, droog, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 450 1.13

Koei, droog, volwasse Vroulik Ja 90 280 525 1.21

Koei, dragtig, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 450 1.13

Koei, dragtig, volwasse Vroulik Ja 90 280 525 1.21

Koei met kalf, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 450 1.4

Koei met kalf, volwasse Vroulik Ja 90 280 525 1.55

Speenkalf Gemeng Nee 0 0 200 0.53

Os, 18 maande Gekastreer Nee 0 0 350 0.9

Os, volwasse Gekastreer Nee 0 0 550 1.22

Grootraarn vleisbees Bul Manlik Ja 90 0 650 1.63

Koei, droog, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 500 1.27

Koei, droog, volwasse Vroulik Ja 90 280 550 1.32

Koei, dragtig, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 500 1.27

Koei, dragtig, volwasse Vroulik Ja 90 280 550 1.32



Vervolg .....

Bylaag 5 vervolg ....

Koei met kalf, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 500 1.66

Koei met kalf, volwasse Vroulik Ja 90 280 575 1.82

Speenkalf Gemeng Nee 0 0 225 0.64

Os, 18 maande Gekastreer Nee 0 0 400 1.09

Os, volwasse Gekastreer Nee 0 0 585 1.33

Gelbvieh Bul Manlik Ja 90 0 650 1.63

Koei, droog, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 500 1.27

Koei, droog, volwasse Vroulik Ja 90 280 550 1.32

Koei, dragtig, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 500 1.27

Koei, dragtig, volwasse Vroulik Ja 90 280 550 1.32

Koei met kalf, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 500 1.66

Koei met kalf, volwasse Vroulik Ja 90 280 575 1.82

Speenkalf Gemeng Nee 0 0 225 0.64

Os, 18 maande Gekastreer Nee 0 0 400 1.09

Os, volwasse Gekastreer Nee 0 0 585 1.33

Vlekvieh Bul Manlik Ja 90 0 650 1.63

Koei, droog, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 500 1.27

Koei, droog, volwasse Vroulik Ja 90 280 550 1.32

Koei, dragtig, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 500 1.27

Koei, dragtig, volwasse Vroulik Ja 90 280 550 1.32

Koei met kalf, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 500 1.66

Koei met kalf, volwasse Vroulik Ja 90 280 575 1.82

Speenkalf Gemeng Nee 0 0 225 0.64

Os, 18 maande Gekastreer Nee 0 0 400 1.09

Os, volwasse Gekastreer Nee 0 0 585 1.33

Charolais Bul Manlik Ja 90 0 650 1.63

Koei, droog, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 500 1.27

Koei, droog, volwasse Vroulik Ja 90 280 550 1.32

Koei, dragtig, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 500 1.27

Koei, dragtig, volwasse Vroulik Ja 90 280 550 1.32

Koei met kalf, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 500 1.66

Koei met kalf, volwasse Vroulik Ja 90 280 575 1.82



Vervolg .....

Bylaag 5 vervolg ....

Speenkalf Gemeng Nee 0 0 225 0.64

Os, 18 maande Gekastreer Nee 0 0 400 1.09

Os, volwasse Gekastreer Nee 0 0 585 1.33

Simmentaler Bul Manlik Ja 90 0 650 1.63

Koei, droog, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 500 1.27

Koei, droog, volwasse Vroulik Ja 90 280 550 1.32

Koei, dragtig, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 500 1.27

Koei, dragtig, volwasse Vroulik Ja 90 280 550 1.32

Koei mel kalf, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 500 1.66

Koei met kalf, volwasse Vroulik Ja 90 280 575 1.82

Speenkalf Gemeng Nee 0 0 225 0.64

Os, 18 maande Gekastreer Nee 0 0 400 1.09

Os, volwasse Gekastreer Nee 0 0 585 1.33

Suid Devon Bul Manlik Ja 90 0 650 1.63

Koei, droog, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 500 1.27

Koei, droog, volwasse Vroulik Ja 90 280 550 1.32

Koei, dragtig, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 500 1.27

Koei, dragtig, volwasse Vroulik Ja 90 280 550 1.32

Koei met kalf, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 500 1.66

Koei met kalf, volwasse Vroulik Ja 90 280 575 1.82

Speenkalf Gemeng Nee 0 0 225 0.64

Os, 18 maande Gekastreer Nee 0 0 400 1.09

Os, volwasse Gekastreer Nee 0 0 585 1.33

Bruin Switser Bul Manlik Ja 90 0 650 1.63

Koei, droog, 3 jaar Vroulik Ja 90 281 500 1.27

Koei, droog, volwasse Vroulik Ja 90 281 550 1.32

Koei, dragtig, 3 jaar Vroulik Ja 90 281 500 1.27

Koei, dragtig, volwasse Vroulik Ja 90 281 550 1.32

Koei met kalf, 3 jaar Vroulik Ja 90 281 500 1.66

Koei met kalf, volwasse Vroulik Ja 90 281 575 1.82

Speenkalf Gemeng Nee 0 0 225 0.64

Os, 18 maande Gekastreer Nee 0 0 400 1.09



-----------------------------------------------------------------------------------------------

Vervolg .....

Bylaag 5 vervolg ....

Os, volwasse Gekastreer Nee 0 0 585 1.33

Limousine Bul Manlik Ja 90 0 650 1.63

Koei, droog, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 500 1.27

Koei, droog, volwasse Vroulik Ja 90 280 550 1.32

Koei, dragtig, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 500 1.27

Koei, dragtig, volwasse Vroulik Ja 90 280 550 1.32

Koei met kalf, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 500 1.66

Koei met kalf, volwasse Vroulik Ja 90 280 575 1.82

Speenkalf Gemeng Nee 0 0 225 0.64

Os, 18 maande Gekastreer Nee 0 0 400 1.09

Os, volwasse Gekastreer Nee 0 0 585 1.33

Bosvelder Bul Manlik Ja 90 0 650 1.63

Koei, droog, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 500 1.27

Koei, droog, volwasse Vroulik Ja 90 280 550 1.32

Koei, dragtig, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 500 1.27

Koei, dragtig, volwasse Vroulik Ja 90 280 550 1.32

Koei met kalf, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 500 1.66

Koei met kalf, volwasse Vroulik Ja 90 280 575 1.82

Speenkalf Gemeng Nee 0 0 225 0.64

Os, 18 maande Gekastreer Nee 0 0 400 1.09

Os, volwasse Gekastreer Nee 0 0 585 1.33

Simbra Bul Manlik Ja 90 0 650 1.63

Koei, droog, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 500 1.27

Koei, droog, volwasse Vroulik Ja 90 280 550 1.32

Koei, dragtig, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 500 1.27

Koei, dragtig, volwasse Vroulik Ja 90 280 550 1.32

Koei met kalf, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 500 1.66

Koei met kalf, volwasse Vroulik Ja 90 280 575 1.82

Speenkalf Gemeng Nee 0 0 225 0.64

Os, 18 maande Gekastreer Nee 0 0 400 1.09

Os, volwasse Gekastreer Nee 0 0 585 1.33

Kleinraam melkbees Bul Manlik Ja 90 0 600 1.36



Vervolg .....

Bylaag 5 vervolg ....

Koei, droog, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 300 0.81

Koei, droog, volwasse Vroulik Ja 90 280 420 0.96

Koei, dragtig, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 300 0.81

Koei, dragtig, volwasse Vroulik Ja 90 280 420 0.96

Koei met kalf, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 400 0.98

Koei met kalf, volwasse Vroulik Ja 90 280 500 1.42

Speenkalf Gemeng Nee 0 0 180 0.44

Os, 18 maande Gekastreer Nee 0 0 300 0.75

Os, volwasse Gekastreer Nee 0 0 490 1.1

Guernsey Bul Manlik Ja 90 0 600 1.36

Koei, droog, 3 jaar Vroulik Ja 90 283 300 0.81

Koei, droog, volwasse Vroulik Ja 90 283 420 0.96

Koei, dragtig, 3 jaar Vroulik Ja 90 283 300 0.81

Koei, dragtig, volwasse Vroulik Ja 90 283 420 0.96

Koei met kalf, 3 jaar Vroulik Ja 90 283 400 0.98

Koei met kalf, volwasse Vroulik Ja 90 283 500 1.42

Speenkalf Gemeng Nee 0 0 180 0.44

Os, 18 maande Gekastreer Nee 0 0 300 0.75

Os, volwasse Gekastreer Nee 0 0 490 1.1

Jersey Bul Manlik Ja 90 0 600 1.36

Koei, droog, 3 jaar Vroulik Ja 90 279 300 0.81

Koei, droog, volwasse Vroulik Ja 90 279 420 0.96

Koei, dragtig, 3 jaar Vroulik Ja 90 279 300 0.81

Koei, dragtig, volwasse Vroulik Ja 90 279 420 0.96

Koei met kalf, 3 jaar Vroulik Ja 90 279 400 0.98

Koei met kalf, volwasse Vroulik Ja 90 279 500 1.42

Speenkalf Gemeng Nee 0 0 180 0.44

Os, 18 maande Gekastreer Nee 0 0 300 0.75

Os, volwasse Gekastreer Nee 0 0 490 1.1

Dexter Bul Manlik Ja 90 0 600 1.36

Koei, droog, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 300 0.81

Koei, droog, volwasse Vroulik Ja 90 280 420 0.96



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vervolg .....

Bylaag 5 vervolg ....

Koei, dragtig, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 300 0.81

Koei, dragtig, volwasse Vroulik Ja 90 280 420 0.96

Koei met kalf, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 400 0.98

Koei met kalf, volwasse Vroulik Ja 90 280 500 1.42

Speenkalf Gemeng Nee 0 0 180 0.44

Os, 18 maande Gekastreer Nee 0 0 300 0.75

Os, volwasse Gekastreer Nee 0 0 490 1.1

Mediumraam Bul Manlik Ja 90 0 600 1.38

melkbees Koei, droog, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 400 1.01

Koei, droog, volwasse Vroulik Ja 90 280 500 1.1

Koei, dragtig, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 400 1.01

Koei, dragtig, volwasse Vroulik Ja 90 280 500 1.1

Koei met kalf, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 400 1.25

Koei met kalf, volwasse Vroulik Ja 90 280 500 1.4

Speenkalf Gemeng Nee 0 0 200 0.53

Os, 18 maande Gekastreer Nee 0 0 350 0.9

Os, volwasse Gekastreer Nee 0 0 550 1.22

Ayrshire Bul Manlik Ja 90 0 600 1.38

Koei, droog, 3 jaar Vroulik Ja 90 279 400 101

Koei, droog, volwasse Vroulik Ja 90 279 500 1.1

Koei, dragtig, 3 jaar Vroulik Ja 90 279 400 1.01

Koei, dragtig, volwasse Vroulik Ja 90 279 500 1.1

Koei met kalf, 3 jaar Vroulik Ja 90 279 400 1.25

Koei met kalf, volwasse Vroulik Ja 90 279 500 1.4

Speenkalf Gemeng Nee 0 0 200 0.53

Os, 18 maande Gekastreer Nee 0 0 350 0.9

Os, volwasse Gekastreer Nee 0 0 550 1.22

Melkkorthoring Bul Manlik Ja 90 0 600 1.38

Koei, droog, 3 jaar Vroulik Ja 90 282 400 1.01

Koei, droog, volwasse Vroulik Ja 90 282 500 1.I

Koei, dragtig, 3 jaar Vroulik Ja 90 282 400 1.01

Koei, dragtig, volwasse Vroulik Ja 90 282 500 1.1
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Koei met kalf, 3 jaar Vroulik Ja 90 282 400 1.2S

Koei met kalf, volwasse Vroulik Ja 90 282 SOO 1.4

Speenkalf Gemeng Nee 0 0 200 0.53

Os, 18 maande Gekastreer Nee 0 0 350 0.9

Os, volwasse Gekastreer Nee 0 0 550 1.22

Grootraam melkbees Bul Manlik Ja 90 0 650 1.63

Koei, droog, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 500 1.27

Koei, droog, volwasse Vroulik Ja 90 280 550 1.49

Koei, dragtig, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 500 1.27

Koei, dragtig, volwasse Vroulik Ja 90 280 550 1.49

Koei met kalf, 3 jaar Vroulik Ja 90 280 500 1.66

Koei met kalf, volwasse Vroulik Ja 90 280 575 2.05

Speenkalf Gemeng Nee 0 0 225 0.64

Os, 18 maande Gekastreer Nee 0 0 400 1.09

Os, volwasse Gekastreer Nee 0 0 585 1.33

Fries Bul Manlik Ja 90 0 650 1.63

Koei, droog, 3 jaar Vroulik Ja 90 279 500 1.27

Koei, droog, volwasse Vroulik Ja 90 279 550 1.49

Koei, dragtig, 3 jaar Vroulik Ja 90 279 500 1.27

Koei, dragtig, volwasse Vroulik Ja 90 279 550 1.49

Koei met kalf, 3 jaar Vroulik Ja 90 279 500 1.66

Koei met kalf, volwasse Vroulik Ja 90 279 575 2.05

Speenkalf Gemeng Nee 0 0 225 0.64

Os, 18 maande Gekastreer Nee 0 0 400 1.09

Os, volwasse Gekastreer Nee 0 0 585 1.33

Ligte perd Vul, speen (6 maande) Gemeng Nee 0 0 190 1.49

Merrie, droog (3jaar) Vroulik Ja 0 336 460 1.06

Merrie, droog (5jaar) Vroulik Ja 0 336 500 1.11

Merrie, met vul (3jaar) Vroulik Ja 0 336 460 0.79

Merrie, met vul (5jaar) Vroulik Ja 0 336 500 0.8

Hings (3jaar) Manlik Ja 0 0 490 0.97

Reun (3jaar) Gekastreer Nee 0 0 490 0.97
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Hings (5 jaar) Manlik Ja 0 0 530 1.03

Reun (5 jaar) Gekastreer Nee 0 0 530 1.03

Medium trekperd Vul, speen (6 maande) Gemeng Nee 0 0 265 1.16

Merrie, droog (3 jaar) Vroulik Ja 0 336 650 0.83

Merrie, droog (5 jaar) Vroulik Ja 0 336 705 0.85

Merrie, met vul (3 jaar) Vroulik Ja 0 336 650 0.62

Merrie, met vul (5 jaar) Vroulik Ja 0 336 705 0.61

Reun (3 jaar) Gekastreer Nee 0 0 690 0.76

Hings (3 jaar) Manlik Ja 0 0 690 0.76

Hings (5 jaar) Manlik Ja 0 0 750 0.78

Reun (5 jaar) Gekastreer Nee 0 0 750 0.78

Swaar trekperd Vul, speen (6 maande) Gemeng Nee 0 0 325 0.94

Merrie, droog (3 jaar) Vroulik Ja 0 336 790 0.66

Merrie, droog (5 jaar) Vroulik Ja 0 336 860 0.71

Merrie, met vul (3 jaar) Vroulik Ja 0 336 790 0.49

Merrie, met vul (5 jaar) Vroulik Ja 0 336 860 0.5

Hings (3 jaar) Manlik Ja 0 0 840 0.63

Reun (3 jaar) Gekastreer Nee 0 0 840 0.63

Hings (5 jaar) Manlik Ja 0 0 915 0.66

Reun (5 jaar) Gekastreer Nee 0 0 915 0.66

Muil Vul, speen (6 maande) Gekastreer Nee 0 0 190 1.49

Merrie, droog (3 jaar) Vroulik Nee 0 0 460 1.06

Merrie, droog (5 jaar) Vroulik Nee 0 0 500 1.11

Reun (3 jaar) Gekastreer Nee 0 0 490 0.97

Hings (3 jaar) Manlik Nee 0 0 490 0.97

Reun (5 jaar) Gekastreer Nee 0 0 530 1.03

Hings (5 jaar) Manlik Nee 0 0 530 1.03

Shetland Vul, speen (6 maande) Gemeng Nee 0 0 55 3.85

Merrie, droog (3 jaar) Vroulik Ja 0 336 110 2.44

Merrie, droog (5 jaar) Vroulik Ja 0 336 140 2.5

Merrie, met vul (3 jaar) Vroulik Ja 0 336 110 1.79

Merrie, met vul (5 jaar) Vroulik Ja 0 336 140 1.82
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Hings (3 jaar) Manlik Ja 0 0 115 2.38

Reun (3 jaar) Gekastreer Nee 0 0 us 2.38

Hings (5 jaar) Manlik Ja 0 0 ISO 2.44

Reun (5 jaar) Gekastreer Nee 0 0 150 2.44

Ponie (Groter) Vul, speen (6 maande) Gemeng Nee 0 0 125 2.22

Merrie, droog (3 jaar) Vroulik Ja 0 336 295 1.52

Merrie, droog (5 jaar) Vroulik Ja 0 336 320 1.61

Merrie, met vul (3 jaar) Vroulik Ja 0 336 295 1.12

Merrie, met vul (5 jaar) Vroulik Ja 0 336 320 1.16

Hings (3 jaar) Manlik Ja 0 0 315 1.43

Reun (3 jaar) Gekastreer Nee 0 0 315 1.43

Reun (5 jaar) Gekastreer Nee 0 0 340 1.47

Hings (5 jaar) Manlik Ja 0 0 340 1.47

Donkie Vul, speen (6 maande) Gemeng Nee 0 0 125 2.22

Merrie, droog (3 jaar) Vroulik Ja 0 362 295 1.52

Merrie, droog (5 jaar) Vroulik Ja 0 362 320 1.61

Merrie, met vul (3 jaar) Vroulik Ja 0 362 295 1.12

Merrie, met vul (5 jaar) Vroulik Ja 0 362 320 1.16

Reun (3 jaar) Gekastreer Nee 0 0 315 1.43

Hings (3 jaar) Manlik Ja 0 0 315 1.43

Hings (5 jaar) Manlik Ja 0 0 340 1.47

Reun (5 jaar) Gekastreer Nee 0 0 340 1.47

Wild Olifant Kalf (5 jaar) Gemeng Nee 0 0 850 1.13

Koei, droog (15 jaar) Vroulik Ja 0 730 1850 3.8

Koei, droog (50 jaar) Vroulik Ja 0 730 3300 3.88

Koei met kalf (15 jaar) Vroulik Ja 0 730 1850 4.83

Koei met kalf (50 jaar) Vroulik Ja 0 730 3300 5

Bul (15 jaar) Manlik Ja 0 0 2200 4.04

Bul (50 jaar) Manlik Ja 0 0 3700 4.13

Kameelperd Kalf(9 maande) Gemeng Nee 0 0 390 0.77

Koei, droog (5 jaar) Vroulik Ja 0 450 770 1.48

Koei, droog (10jaar) Vroulik Ja 0 450 850 1.35
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Koei mel kalf (5 jaar) Vroulik Ja 0 450 770 L85

Koei metkalf(IOjaar) Vroulik Ja 0 450 850 1.73

Bul (5 jaar) Manlik Ja 0 0 960 L68

Bul (10jaar) Manlik Ja 0 0 1190 L69

Eland Kalf(8 maande) Gemeng Nee 0 0 200 0.52

Koei, droog (3 jaar) Vroulik Ja 0 254 460 LOl

Koei, droog (6 jaar) Vroulik Ja 0 254 500 0.96

Koei mel kalf (3 jaar) Vroulik Ja 0 254 460 L29

Koei met kalf (6 jaar) Vroulik Ja 0 254 500 1.16

Bul (3 jaar) Manlik Ja 0 0 760 1.33

Bul (6 jaar) Manlik Ja 0 0 815 1.28

Buffel Kalf(8 maande) Gemeng Nee 0 0 145 0.42

Koei, droog (4 jaar) Vroulik Ja 0 320 460 1.06

Koei, droog (10jaar) Vroulik Ja 0 320 530 1.02

Koei met kalf (4 jaar) Vroulik Ja 0 320 460 1.35

Koei met kalf (10jaar) Vroulik Ja 0 320 530 1.32

Bul (4 jaar) Manlik Ja 0 0 500 1.2

Bul (10jaar) Manlik Ja 0 0 640 1.17

Zebra Vul (5 maande) Gemeng Nee 0 0 95 0.33

Merrie, droog (4 jaar) Vroulik Ja 0 371 270 0.65

Merrie, droog (7 jaar) Vroulik Ja 0 371 290 0.6

Merrie met vul (4 jaar) Vroulik Ja 0 371 270 0.81

Merrie met vul (7 jaar) Vroulik Ja 0 371 290 0.79

Hings (4 jaar) Manlik Ja 0 0 310 0.72

Hings (7 jaar) Manlik Ja 0 0 335 0.7

Koedoe Kalf(6 maande) Gemeng Nee 0 0 SS 0.21

Koei, droog (3 jaar) Vroulik Ja 0 210 125 0.37

Koei, droog (5 jaar) Vroulik Ja 0 210 160 0.46

Koei met kalf (3 jaar) Vroulik Ja 0 210 125 0.4

Koei met kalf (5 jaar) Vroulik Ja 0 210 160 0.5

Bul (3 jaar) Manlik Ja 0 0 220 0.56

Bul (5 jaar) Manlik Ja 0 0 240 0.53
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Waterbok Lam (5 maande) Gemeng Nee 0 0 47 0.2

Ooi, droog (3 jaar) Vroulik Ja 0 235 130 0.37

Ooi, droog (5 jaar) Vroulik Ja 0 235 160 0.38

Ooi met lam (3 jaar) Vroulik Ja 0 235 130 0.46

Ooi met lam (5 jaar) Vroulik Ja 0 235 160 0.49

Ram (3 jaar) Manlik Ja 0 0 195 0.5

Ram (5 jaar) Manlik Ja 0 0 225 0.48

Blouwildebees Kalf(4 maande) Gemeng Nee 0 0 51 0.21

Koei, droog (3 jaar) Vroulik Ja 0 255 145 0.4

Koei, droog (5 jaar) Vroulik Ja 0 255 160 0.39

Koei met kalf (3 jaar) Vroulik Ja 0 255 145 0.5

Koei met kalf (5 jaar) Vroulik Ja 0 255 160 0.51

Bul (3 jaar) Manlik Ja 0 0 195 0.5

Bul (5 jaar) Manlik Ja 0 0 215 0.48

Swartwildebees Kalf(4 maande) Gemeng Nee 0 0 40 0.17

Koei, droog (3 jaar) Vroulik Ja 0 240 105 0.27

Koei, droog (5 jaar) Vroulik Ja 0 240 115 0.29

Koei met kalf (3 jaar) Vroulik Ja 0 240 105 0.34

Koei met kalf (5 jaar) Vroulik Ja 0 240 115 0.38

Bul (3 jaar) Manlik Ja 0 0 125 0.34

Bul (5 jaar) Manlik Ja 0 0 135 0.34

Basterhartebees Lam (4 maande) Gemeng Nee 0 0 38 0.16

Ooi, droog (3 jaar) Vroulik Ja 0 235 104 0.26

Ooi, droog (5 jaar) Vroulik Ja 0 235 113 0.28

Ooi met lam (3 jaar) Vroulik Ja 0 235 104 0.33

Ooi met lam (5 jaar) Vroulik Ja 0 235 113 0.36

Ram (3 jaar) Manlik Ja 0 0 126 0.32

Ram (5 jaar) Manlik Ja 0 0 138 0.33

Blesbok Lam (4 maande) Gemeng Nee 0 0 23 0.1

Ooi, droog (3 jaar) Vroulik Ja 0 270 60 0.16

Ooi, droog (5 jaar) Vroulik Ja 0 270 67 0.2

Ooi met lam (3 jaar) Vroulik Ja 0 270 60 0.21
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Ooi met lam (5 jaar) Vroulik Ja 0 270 67 0.26

Ram (3 jaar) Manlik Ja 0 0 73 0.19

Ram (5 jaar) Manlik Ja 0 0 81 0.2

Vlakvark Varkie (3 maande) Gemeng Nee 0 0 13 0.08

Sog, droog (2 jaar) Vroulik Ja 0 130 59 0.2

Sog, droog (3 jaar) Vroulik Ja 0 130 65 0.19

Sog met kleintjies (2 jaar) Vroulik Ja 0 130 59 0.28

Sog met kleintjies (3 jaar) Vroulik Ja 0 130 65 0.27

Beer (2 jaar) Manlik Ja 0 0 74 0.25

Beer (3 jaar) Manlik Ja 0 0 80 0.22

Rooibok Lam (4 maande) Gemeng Nee 0 0 19 0.08

Ooi, droog (2 jaar) Vroulik Ja 0 195 37 0.14

Ooi, droog (4 jaar) Vroulik Ja 0 195 45 0.14

Ooi met lam (2 jaar) Vroulik Ja 0 195 37 0.19

Ooi met lam (4 jaar) Vroulik Ja 0 195 45 0.19

Ram (2jaar) Manlik Ja 0 0 SI 0.16

Ram (4 jaar) Manlik Ja 0 0 60 0.16

Springbok Lam (2.5 maande) Gemeng Nee 0 0 12 0.04

Ooi, droog (18 maande) Vroulik Ja 0 165 27 0.08

Ooi, droog (3 jaar) Vroulik Ja 0 165 31 0.09

Ooi met lam (18 maande) Vroulik Ja 0 165 27 0.11

Ooi met lam (3 jaar) Vroulik Ja 0 165 31 0.12

Ram (18 maande) Manlik Ja 0 0 30 0.09

Ram (3 jaar) Manlik Ja 0 0 36 0.1

Veels Volstruis Kuiken (3-4 maande) Gemeng Nee 0 0 25 0.12

Mannetjie voel (I jaar) Manlik Nee 0 0 65 0.26

Wyfie voel (l jaar) Vroulik Nee 0 0 65 0.26

Mannetjie voel (3 jaar) Manlik Nee 0 0 110 0.35

Wyfie voel (3 jaar) Vroulik Ja 4 42 110 0.35

Mannetjie voel (Volwasse) Manlik Ja 4 0 120 0.38
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Bylaag 6: 'n Voorbeeld van die vraelys waarmee die stelsel geëvalueer is.

Rekordhoudingsvraelys

Datuln: ...,.,..,.,..,.,.,." ... ,..,. Vraelysnommer:., ..", ... ", ..,.... ,

Persoonlik

1 Ouderdom [Ol <20 jaar] [ ]
[02 20 - 30 jaar]
[03 30 - 40 jaar]
[04 40 - 50 jaar]
[05 > 50 jaar]

2 Hoogste kwalifikasie [Ol Std 10] [ ]
[02 Diploma]
[03 Graad]
[04 Hons.]
[05 Msc]
[06 PhD]

3 Voltydse boer [Ol Ja] [02 Nee] [ ]

4 Provinsie [Ol Weskaap] [ ]
[02 Noordkaap]
[03 Ooskaap]
[04 Vrystaat]
[05 Noordwes]
[06 Kwazulu-Natal]
[07 Mapumalanga]
[08 Gauteng]
[09 Noordelike Prov, (Limpopo)]

Boerdery-inligting

5 Aantal plase [Ol Een] [ ]
[02 Twee]
[03 Drie]
[04 Vier]
[05 Vyf]
[06 >5]

6 Grootte van grond [Ol O-IOOOha] [ ]
[02 1000-2000ha]
[03 2000-3000ha]
[04 3000-4000ha]
[05 4000-5000ha]
[06 >5000ha]

Vervolg .....
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7 Bioom [Ol Grasveld] [ )
[02 Savanna)
[03 Karroo)
[04 Fynbos)

8 Gemiddelde reënval [Ol 0-200mm) [ )
[02 200-300mm)
[03 300-400nun]
[04 400-500mm]
[05 500-600mm)
[06 600-700mm)
[07 700-800mm]
[08 >800]

9 Wat is u belangrikste boerdery-vertakking
ten opsigte van inkomste:

Kleinvee [Ol) [ ][ ]
ras [01 Merino]

[02 Letelle]
[03 Afrino)
[04 Dorper)
[05 Vleismerino]
[06 Damara)

Grootvee [07 Boerbok]
ras [02]

[21 Bonsmara)
[22 Brahmaan)
[23 Nguni]
[24 Drakensbergers)
[25 Hereford]

Wild [26 Simbra)
soort [03)

[31 )
[32 ]
[33 ]
[34 ]
[35 )

Akkerbou [36 )
Gewasse [04)

[41 Mielies]
[42 Koring]
[43 Sonneblom)
[44 )
[45 )
[46 )

Vervolg .....
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Rekordhoudinginligting (voor FarmRee)

10 Het u rekord gehou voordat u FarmRee begin
gebruik het? [Ol Ja] [02 Nee] [ ]

11 Metode van rekordhouding: [Ol Geen] [ ]
[02 Papier]
[03 Rekenaar]
[04 Ander: ............................. ]

12 Het u rekord gehou van:
Vee

Dieregetalle [Ol Ja] [02 Nee] [ ]
Dierebestuursaksies [Ol Ja] [02 Nee] [ ]
Dieregesondheid [Ol Ja] [02 Nee] [ ]

Weiding
Beweidingin ligting

Veld
- wei- en rustydperke [Ol Ja] [02 Nee] [ ]
- aanmerkings t.o.v. kampe [Ol Ja] [02 Nee] [ ]
- veelading [Ol Ja] [02 Nee] [ ]
- weidae [Ol Ja] [02 Nee] [ ]
- veldtoestand [Ol Ja] [02 Nee] [ ]

Aangeplante weiding
- wei- en rustydperke [Ol Ja] [02Nee] [ ]
- aanmerkings t.o.v. kampe [Ol Ja] [02 Nee] [ ]
- veelading [01Ja] [02Nee] [ ]
- weidae [Ol Ja] [02 Nee] [ ]

Klimaat
Reënval [01Ja] [02Nee] [ ]
Temperatuur [Ol Ja] [02 Nee] [ ]

Finansieel [Ol Ja] [02 Nee] [ ]

13 Was u tevrede met u oorspronklike
rekordhoudingstelsel? Baie min [0] [1] [2] [3] [4] [5] Baie[ ]

14 Wat is u grootste probleem met u [00 Geen] [ ]
oorspronklike rekordhoudingstelsel? [Ol Verskillende stelsels - nie alles bymekaar]

[02 Het nie 'n program gehad nie]
[03 Papier word weg]
[04 Kontinuïteit]
[05 Veldbenutting rekordhouding]
[06 Geen historiese toegang tot inligting]

15 Hoeveel tyd per week het u gespandeer om [Ol < 30 min/week] [ ]
die inligting in u stelsel op datum te hou? [02 30 - 60 min/week]

[03 1 - 2 uur/week]
[04 >2 uur/week]

16 Hoe maklik is dit om inligting uit u stelsel te Moeilik [0] [1] [2] [3] [4] [5] Maklik [ 1
onttrek?
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17 Hoe lank neem dit om 'n beweidingsverslag [00 Geen] [ ]
vir 'n kamp uit u rekordhouding saam te stel? [Ol < 30 min]

[02 30 - 60 min]
[03 1 - 2 uur]
[04 >2 uur]

Rekenaarinligting

18 Word die rekenaar vir die boerdery gebruik? [01Ja] [02 Nee] [ ]

19 Word die rekenaar vir woordverwerking
gebruik? [01 Ja] [02 Nee] [ ]

20 Word die rekenaar vir spreivelle gebruik? [01 Ja] [02 Nee] [ ]

21 Word die rekenaar vir databasisse gebruik? [01 Ja] [02 Nee] [ ]

22 Word die rekenaar vir finansiële bestuur
gebruik? [01 Ja] [02 Nee] [ ]

23 Word die rekenaar vir spesialisprogramme
gebruik? [Ol Ja] [02 Nee] [ ]

24 Word die rekenaar vir diere rekordhouding
gebruik? [Ol Ja] [02 Nee] [ ]

25 Word die rekenaar vir weidingrekordhouding
gebruik? [01 Ja] [02 Nee] [ ]

26 Ander rekordhoudingsagteware? Pastel [Ol Ja] [02 Nee] [ ]
Pretrekenaars (BTW) [Ol Ja] [02 Nee] [ ]
Simfini [Ol Ja] [02 Nee] [ ]
Micropos [Ol Ja] [02 Nee] [ ]
Finvloei [Ol Ja] [02 Nee] [ ]

27 Het u internet toegang? [Ol Ja] [02 Nee] [ ]

28 Het u e-pos toegang? [Ol Ja] [02 Nee] [ ]

FarmRee
(1 tot 5 word gebruik om die graad van die vraag aan te dui. 1 is die meeste negatiefterwyl 5 die meeste
positief is. 0 dui aan dat die funksie nie gebruik is nie. -1 dui aan dat die funksie nie beskikbaar is by die

weergawe wat gebruik word nie.)

29 Gebruik u FarmRee? [Ol Ja] [02 Nee] [ ]

30 Waar het u van FarmRee te wete gekom? [Ol Boeredag] [ ]
[02 Mede boer]
[03 Ontwikkelaar]
[04 Gedrukte media]
[05 Radio]
[06 Ander> Voorligter ]
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3l Wat was u eerste indruk van die sagteware? Swak [1] [2] [3] [4] [5] Goed [ ]

32 Hoe het u die persoonlike bystand Swak [1] [2] [3] [4] [5] Goed [ ]
ondervind?

33 Hoeveel moeite was dit vir u om u
plaaskaarte aan te stuur? Baie [0] [1] [2] [3] [4] [5] Min [ ]

34 Hoe het u die installering ervaar? Swak [l] [2] [3] [4] [5] Goed [ ]

35 Hoe maklik het u uself georiënteer t.o.v. die Moeilik [I] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]
sagteware?

36 Het u al die Hulpfunksie gebruik? [Ol Ja] [02 Nee] [ ]
lndien Ja:

Hoe volledig en behulpsaam het u die
hulpfunksie ervaar? Swak [0] [1] [2] [3] [4] [5] Goed [ ]

37 Hoe maklik het u die sagteware begin Moeilik [1] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]
gebruik?

38 Watter weergawe van FannRec gebruik u? [01 V1.2] [ ]
[02 V1.3.ll]
[03 V 2.0]
[04 V> 2.0]

Invoer, uitvoer en gebruik van die FarmRec-stelsel

Een (1) is mees negatief(moeilik, minste, geen waarde, ens.) en vyf(5) die mees positiefste (maklikste,
meeste, baie waarde, ens.) reaksie. 0 dui aan dat die funksie ofaspek nie gebruik word nie .. V2+ dui aan dat

die funksie net in weergawe 2 en hoër beskikbaar is.

Kam pin ligting

39 Hoe maklik het u kampe ingevoer en
geregistreer? Moeilik [0] [J] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]

40 Invoer van beweidingstelsel (kamp- en
kampgroepsiklusse ): Gemak van gebruik Moeilik [0] [1] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]

41 Kampeienskap verslae: Gemak van gebruik Moeilik [0] [J] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]
Waarde Geen [0] [J] [2] [3] [4] [5] Baie [ ]

42 Verslag van diereverskuiwings in en uit
kampe: Gemak van gebruik Moeilik [0] [1] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]

Waarde Geen [0] [1] [2] [3] [4] [5] Baie [ ]

43 Huidige kampbenuttingsverslae:
Gemak van gebruik Moeilik [0] [1] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]

Waarde Geen [0] [1] [2] [3] [4] [5] Baie [ ]
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44 Geskiedkundige kampbenuttingsverslae:
Gemak van gebruik Moeilik [0] [1] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]

Waarde Geen [0] [1] [2] [3] [4] [5] Baie [ ]

45 Beladingsverslae: Gemak van gebruik Moeilik [0] [1] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]
Waarde Geen [0] [1] [2] [3] [4] [5] Baie [ ]

46 Kamp- en kampgroep (beweidingstelsel)
verslae: Gemak van gebruik Moeilik [-1][0] [I] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]
(V2+) Waarde Geen [-1][0] [I] [2] [3] [4] [5] Baie [ ]

47 Veldtoestand verslae: Gemak van gebruik Moeilik [0] [1] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]
Waarde Geen [0] [1] [2] [3] [4] [5] Baie [ ]

48 Kampkoste verslae: Gemak van gebruik Moeilik [-1][0] [I] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]
(V2+) Waarde Geen [-1][0] [1] [2] [3] [4] [5] Baie [ ]

Plantprodukte

49 Dui die gemak van gebruik vir die invoer van
plantprodukkwaliteit, inkomste en koste-
inligting aan.(V2+) Moeilik [-1][0] [I] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]

50 Plantproduklkwaliteitlinkomste verslae:
Gemak van gebruik Moeilik [-1][0] [I] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]

(V2+) Waarde Geen [-1][0] [I] [2] [3] [4] [5] Baie [ ]

51 Bruto margeverslae vir plantprodukte:
Gemak van gebruik Moeilik [-1][0] [1] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]

(V2+) Waarde Geen [-1][0] [I] [2] [3] [4] [5] Baie [ ]

Klimaat

52 Dui die gemak vir die toevoeging van
reënmeters aan. Moeilik [0] [1] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]

53 Dui die gemak vir die toevoeging van reënval
aan. Moeilik [0] [I] [2] [3] (4) [5] Maklik [ ]

54 Reënvalverslae: Gemak van gebruik Moeilik [0] [I] [2] [3) [4) [5] Maklik [ ]
Waarde Geen [0] [1] [2] [3] [4] [5] Baie [ ]

Dieregetalle

55 Dui die gemak vir die toevoeging van diere
aan. Moeilik [0] [1] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]

56 Dieretoevoegingsverslae: Gemak van gebruik Moeilik [0] [1] [2] [3] [4] [5) Maklik [ )
Waarde Geen [0] [I] [2] (3) (4) [5] Baie [ ]

57 Gemak van gebruik vir: Verskuiwing van Moeilik [0] [1] [2] [3) [4) [5] Maklik [ )
diere

Vervolg .....



Bylaag 6 vervolg ..... 527

58 Gemak van gebruik vir: Verskuiwing van
ALLE diere (V2+) Moeilik [-1][0][1] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]

59 Gemak van gebruik vir: Verwydering van Moeilik [0] [1] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]
diere

60 Gemak van gebruik vir: Verkoop van diere Moeilik [0] [1] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]

61 Diereverwydering en verkoop verslae:
Gemak van gebruik Moeilik [0] [1] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]

Waarde Geen [0] [1] [2] [3] [4] [5] Baie [ ]

62 Inventarisverslae vir diere:
Gemak van gebruik Moeilik [0] [1] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]

Waarde Geen [0] [lJ [2] [3] [4] [5] Baie [ ]

63 Maandelikse dieregetalle verslag vir die
huidige maand: Gemak van gebruik Moeilik [-1][0] [1] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]
(V2+) Waarde Geen [-1][0] [1] [2] [3] [4] [5] Baie [ ]

64 Maandelikse dieregetalle verslag vir 'n
geselekteerde periode: Gemak van gebruik Moeilik [-1][0] [1] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]
(V2+) Waarde Geen [-1][0] [1] [2] [3] [4] [5] Baie [ ]

65 Naspeur van dieregroepe ("Trace"):
Gemak van gebruik Moeilik [0] [I] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]

Waarde Geen [0] [1] [2] [3] [4] [5] Baie [ ]

Dierlike bestuursaksies en produkte

66 Dui die gemak vir die toevoeging van
dierebestuursaksies aan:
(V2+) Voer Moeilik [-1][0] [1] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]

Merk nageslag en paarinligting Moeilik [ ] [0] [1] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]
(V2+) Melk Moeilik [-1][0] [I] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]

Skeer Moeilik [ ] [0] [1] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]
Dieregesondheid Moeilik [ ] [0] [1] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]

(V2+) Weeg Moeilik [-1][0] [1] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]
(V2+) Eie def. Aksies Moeilik [-1][0] [1] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]

67 Voerverslae: Gemak van gebruik Moeilik [-1][0] [1] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]
(V2+) Waarde Geen [-1][0] [1] [2] [3] [4] [5] Baie [ ]

68 Reproduksieverslae: Gemak van gebruik Moeilik [0] [1] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]
Waarde Geen [0] [1] [2] [3] [4] [5] Baie [ ]

69 Melkverslae: Gemak van gebruik Moeilik [-1][0] [1] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]
(V2+) Waarde Geen [-1][0] [1] [2] [3] [4] [5] Baie [ ]

70 Skeerverslae: Gemak van gebruik Moeilik [0] [1] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]
Waarde Geen [0] [I] [2] [3] [4] [5] Baie [ ]

71 Dieregesondheid verslae: Gemak van gebruik Moeilik [0] [I] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]
Waarde Geen [0] [I] [2] [3] [4] [5] Baie [ ]
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72 Weeg verslae: Gemak van gebruik Moeilik [-1][0] [1] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]
(V2+) Waarde Geen [-1][0] [1] [2] [3] [4] [5] Baie [ ]

73 Die toevoeging van eie gedefinieerde aksies:
(V2+) Gemak van gebruik Moeilik [-]][0] [1] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]

Waarde Geen [-1][0] [1] [2] [3] [4] [5] Baie [ ]

74 Voerverbruiksdoeltreffendheidvers lae:
(V2+) Gemak van gebruik Moeilik [-1][0] [1] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]

Waarde Geen [-]][0] [1] [2] [3] [4] [5] Baie [ ]

75 Dui die gemak van gebruik vir die
toevoeging van diereproduk-, kwaliteit- en
inkomste-inligting aan t.o.v.:

Vleis Moeilik [ ] [0] [1] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]
Vesel Moeilik [ ] [0] [1] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]

(V2+) Huide en velle Moeilik [-1][0] [I] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]
(V2+) Eie def. Produkte Moeilik [-1][0] [1] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]

76 Vleiskwaliteit verslae: Gemak van gebruik Moeilik [0] [.1] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]
Waarde Geen [0] [1] [2] [3] [4] [5] Baie [ ]

77 Veselkwaliteit verslae: Gemak van gebruik Moeilik [0] [I] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]
Waarde Geen [0] [I] [2] [3] [4] [5] Baie [ ]

78 Huide en velle verslae: Gemak van gebruik Moeilik [-1][0] [I] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]
(V2+) Waarde Geen [-1][0] [1] [2] [3] [4] [5] Baie [ ]

79 Eie gedefinieerde diere produkte:
(V2+) Gemak van gebruik Moeilik [-1][0] [1] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]

Waarde Geen [-1][0] [I] [2] [3] [4] [5] Baie [ ]

80 Bruto marge vir diere: Gemak van gebruik Moeilik [-1][0] [1] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]
(V2+) Waarde Geen [-1][0] [I] [2] [3] [4] [5] Baie [ ]

Ander aspekte

81 Toevoeging van watervoorwerpinligting: Moeilik [0] [1] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]

82 Waterbron verslae: Gemak van gebruik Moeilik [0] [1] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]
Waarde Geen [0] [1] [2] [3] [4] [5] Baie [ ]

83 Waterpomp verslae: Gemak van gebruik Moeilik [0] [1] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]
Waarde Geen [0] [1] [2] [3] [4] [5] Baie [ ]

84 Reservoir verslae: Gemak van gebruik Moeilik [0] [I] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]
Waarde Geen [0] [I] [2] [3] [4] [5] Baie [ ]

85 Krip en suiping verslae: Gemak van gebruik Moeilik [0] [1] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]
Waarde Geen [0] [I] [2] [3] [4] [5] Baie [ ]

86 Waterverspreidingsverslaailernak van gebruik Moeilik [0] [1] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]
Waarde Geen [0] [I] [2] [3] [4] [5] Baie [ ]
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87 Toevoeging van paaie: Gemak van gebruik Moeilik [0] [1] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]

88 Padverslae: Gemak van gebruik Moeilik [0] [1] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]
Waarde Geen [0] [1] [2] [3] [4] [5] Baie [ ]

89 Toevoeging van toerustingsernak van gebruik Moeilik [-1][0] [1] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]
(V2+)

90 Toerustingverslae: Gemak van gebruik Moeilik [-1][0] [1] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]
(V2+) Waarde Geen [-1][0] [I] [2] [3] [4] [5] Baie [ ]

91 Toevoeging van arbeidersGemak van gebruik Moeilik [-1][0] [1] 2] [3] [4] [5] Maklik [ ]
(V2+)

92 Arbeidverslae: Gemak van gebruik Moeilik [-1][0] [I] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]
(V2+) Waarde Geen [-1][0] [1] [2] [3] [4] [5] Baie [ ]

93 Arbeidkoste verslae: Gemak van gebruik Moeilik [-1][0] [1] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]
(V2+) Waarde Geen [-1][0] [I] [2] [3] [4] [5] Baie [ ]

94 Toevoeging van adresinligting:
Gemak van gebruik Moeilik [0] [1] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]

95 Adresverslae: Gemak van gebruik Moeilik [-1][0] [I] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]
(V2+) Waarde Geen [-1][0] [1] [2] [3] [4] [5] Baie [ ]

Finansieel

96 Toevoeging van finansiële inligting:
Gemak van gebruik Moeilik [-1][0] [1] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]

97 Finansiële verslae: Gemak van gebruik Moeilik [-1][0] [1] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]
Waarde Geen [-1][0] [I] [2] [3] [4] [5] Baie [ ]

Hulpfunksies

98 Die gebruik van die "Dagboek":
Gemak van gebruik Moeilik [0] [1] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]

Waarde Geen [0] [I] [2] [3] [4] [5] Baie [ ]

99 Die gebruik van die "Take":
Gemak van gebruik Moeilik [0] [1] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]

Waarde Geen [0] [1] [2] [3] [4] [5] Baie [ ]

100 Die gebruik van die "Veldrekenaar":
Gemak van gebruik Moeilik [0] [I] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]

Waarde Geen [0] [1] [2] [3] [4] [5] Baie [ ]

101 Die gebruik van die "Omskakelingstabelle":
Gemak van gebruik Moeilik [0] [1] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]

Waarde Geen [0] [1] [2] [3] [4] [5] Baie [ ]

Vervolg .....
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102 Die gebruik van die "Area- en
volumerekenaar" :

Gemak van gebruik Moeilik [0] [J] [2] [3] [4] [5] Maklik [ ]
Waarde Geen [0] [1] [2] [3] [4] [5] Baie [ ]

Algemeen

103 Hoeveel tyd spandeer u per week aan [01 < 30 min/week] [ ]

- FarmRec rekordhouding? [02 30 - 60 min/week]
[03 I - 2 uur/week]
[04 >2 uur/week]

104 Hoe ondervind u die hoeveelheid tikwerk? Te veel [1] [2] [3] [4] [5] Min [ ]

105 Wat is vir u te ingewikkeld van die stelsel? [01 Geen] [ ]
[02 Hulpfunksies ]
[03 Onkunde]
[04 Korter funksies]
[05 "Trace"-funksie]

J06 Is die integrasie van inligting voldoende? [01 Ja] [ 02 Nee] [ ]
lndien nie, verduidelik. . ....................................................................................

...............................................

J07 Sal u deelneem om die stelsel te verbeter? [01Ja] [ 02 Nee] [ ]

108 Wat is handig/wat is vir u die nuttigste? [OJ Onmiddellike inligting] [ ]
[02 Nutsfunksies]
[03 Verskuiwing van diere en kampinfo]
[04 Totale program]
[05 Reënval en dieregetalle]
[06 Veegetalle]

109 Hoewel u 'n rekenaarstelsel gebruik, wil u
nog 'n papier afskrif ook hou? [01Ja] [ 02 Nee] [ ]

110 Hoe help FarmRee u met u rekordhouding? Baie min [1] [2] [3] [4] [5] Baie [ ]

Wat beteken FarmRec vir u? .....................................................................................
.....................................................................................
.................................................................................... ,

.....................................................................

Algemene opmerkings/kritiek/aanbevelings
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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Bylaag 7: Die beskikbaarheid van die onderskeie funksies in die verskillende
weergawes van FannRec. Die simbole wat gebruik word is as volg:
.I= Funksie is ingesluit, .1+= Funksie is uitgebrei, 0 = Oorsprong van
funksie vanaf outeur, G = Oorsprong van funksie vanaf gebruiker.

FarmRee weergawe

Stelselfunksie 1.2.0 1.3.0 1 3.11 2 0.0 2.0.6

Kaartfunksies

Rasterbeeld .10 .I .I

Kaartpunt .10 .I .I .1+0 .I

Verenig kaartpunte .10 .1+0

Herteken/verskuif voorwerpe .10 .I .I .I .I

Noordrigtingwyser .10 .I .I .I .I

Druk kaart .10 .I .I .I .I

Stoor kaart as .10 .I .10 .I

Kaartskaal .10 .I .I .I .I

Kaarteienskappe .10 .I .I .I .I

Invoer: Kampfunksies

Toevoeging van kampe .10 .I .I .I .I

Verdeling van kampe .10 .I .I .I .I

Verwydering van kampe .10 .I .I .I .I

Argiefinligting van kampe .10 .I

Toevoeging van kampe sonder grafiese uitbeelding .lG .1+0 .I .I .I

Kampstelselinligting .10 .I .1+0 .1+0 .I

Veldtoestand .10 .I .I .I .I

Plantprodukte .10 .1+0

Invoer: Diere getal funksies

Toevoeging .10 .I .I .I .I

Verwydering .10 .I .I .I .I

Verskuiwing .10 .I .I .I .I

Verkoop .10 .I .I .I .I

Verskuif alle diere .lOG .I

Herstel van diere .10 .I .I .I .I

Invoer: Dierebestuursaksies

Voer .10 .I

Paar .10 .I .I .I .I

Nageslag .10 .I .I .I .I

Vervolg .....



Bylaag 7 vervolg ..... 532

FarmRee weergawe

Stelselfunksie 1.2.0 1.3.0 1.3.11 2.0.0 2.0.6

Melk ./0 ./

Skeer .lO ./ ./ ./ ./

Dieregesondheid ./0 ./ ./ ./ ./

Weeg ./0 ./

Eie gedefinieerde aksies ./0 ./

Invoer: Diereprodukte

Vleis ./0 ./ ./ ./ ./

Vesel ./0 ./ .I ./ ./

Huide en velle .lO ./

Melk ./0 ./

Eie gedefinieerde produkte .lO ./

Invoer: Ander hulpbronfunksies

Waterinfrastruktuur ./0 ./ ./ ./ ./

Waterbronne ./0 ./ .I ./ ./

Waterpompe .lO ./ ./ .I ./

Wateropgaring of reservoirs ./0 .I .I .I ./

Waterverspreiding ./0 ./ .I .I ./

Waterkrippe of veesuipings ./0 ./ .I .I ./

Reënmeters en Aanteken van reënval .lO ./ .I ./ ./

Riviere .lO .I ./ ./ ./

Die huidige waarde van watervoorwerpe ./0 ./

Verwydering van watervoorwerpe ./0 .I ./ .I ./

Argief-inligting van watervoorwerpe ./0 ./

Toevoeging van paaie ./0 ./ ./ ./ ./

Verwydering van 'n pad .lO ./ .I ./ ./

Argiefinligting van paaie ./0 .I

Arbeiderinligting .lO ./0+

Masjinerie en toerusting .lO .10+

Adresinligting ./0 .I .I .1+0 .I

Invoer: Finansieel

Dierewaardes ./0 .I

BTW-waardes .lO .I .I ./ ./

Koste-opsies .I .I .I .I .I

Boerdery- inkomste .lO ./

Vervolg .....
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FarmRee weergawe

Stelselfunksie 1.2.0 1.3.0 1.3.11 2.0.0 2.0.6

Nie-boerdery inkomste .la

Uitgawes aan kampe .la .I

Uitgawes aan diere en diereprodukte .la .I .I .1+0 .1+0

Uitgawes rakende die ander hulpbronne .la .1+0

Waterinfrastruktuur en paaie .la .I .I .I .I

Masjinerie, implemente en voertuie .la .1+0

Arbeidkoste .la .1+0

Geallokeerde kamp- en plantproduk-arbeidkoste .la .1+0

Geallokeerde diergebaseerde arbeidkoste .la .I

Nie-geallokeerde arbeidkoste .la

N ie-geallokeerde uitgawes .la

Nie-boerdery uitgawes .la

Ander funksies

Dagboek .la .I .I .1+0 .1+0

Aanvangskaartvlakverstellings .la .I .I .I .I

Programaanvangsverstell ings .la .I .I .I .I

Legende .la .I .I .I .I

Siklusse en die Tydlyn .la .I .1+0 .I+0G .I

Kalender .la .I .I .I .I

Veldrekenaar .la .I .I .I .I

"Funksie"-snelbalk .la .I .I .I .I

"Kaart" -snelba Ik .la .I

"Diere"-snelbalk .la .I

Sakrekenaar .la .I .I .1+0 .I

Area- en volwnerekenaar .la .I .I .I

Omskakelingstabelle .la .I .I .I .I

Koppelvlak in Engels .la .I .I .I .I

Koppelvlak in Afrikaans .la .I

Verslagfunksies: Kampgebaseerd

Kampeienskappe .la .I .I .1+0 .I

Diereverskuiwings .la .I .I .I .I

Huidige benutting .la .I .I .I .I

Geskiedkundige kampbenutting .la .I .I .I+0G .I

Belading .la .I .I .I .I

Vervolg .....
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FarmRee weergawe

Stelselfunksie 1.2.0 1.3.0 1.3.11 2.0.0 2.0.6

Kamp- en kampgroepsiklusse ./+OG ./

Veldtoestand ./0 ./ ./ ./ ./

Kampkostes ./0 ./

Verslagfunksies: Plantprodukte

Kwaliteit ./0 ./+0

Kwantiteit ./0 ,/+0

Inkomste ./0 ./+0

Koste ./0 ,/+0

Bruto Marge ./0

Verslagfunksies: Dieregetalle

Toevoegings vir alle subeenhede ./0 ./ ./ ./ ./

Toevoegings vir geselekteerde subeenhede ./0 ,/+0

Verwyderings en verkope vir alle subeenhede ./0 ./ ./ ./ ./+0

Verwyderings en verkope vir geselekteerde ./0 ./+0

subeenhede

Inventaris volgens kampe ./0 ./ ./ ./ ./+0

Inventaris volgens tipe en klas ./0 ./ ./ ./ ./+0

lnventaris van GVE-waarde in kampe ./0 ./ ./ ./ ,/+0

lnventaris volgens GVE-waarde per diergroep ./0 ./ ./ ./ ./+0

lnventaris volgens geslag ./0 ./+0

Dieregetalle vir die huidige maand ./G ./+G

Dieregetalle vir 'n geselekteerde periode ./G ./+G

Naspeur van diergroepe ./0 ./ ./ ./ ./

Verslagfunksies: Dierebestuur

Voer ./0 ,/+0

Melk ./0 ./+0

Reproduksie ./0 ./ ./ ./ ./

Skeer ./0 ./ ./ ./ ./

Dieregesondheid ./0 ./ ./ ./ ./+0

Weeg ./0 ./+0

Eie of gebruiker-gedefinieerde aksie ./0 ./+0

Verslagfunksies: Diereprodukte

Vleis ./0 ./ ./ ./ ./

Vesel ./0 ./ ./ ,/+0 ./+0

Vervolg .....
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FarmRee weergawe

Stelselfunksie 1.2.0 1.3.0 1.3.ll 2.0.0 2.0.6

Melk .lO .1+0

Huide en velle .lO .I

Eie gedefinieerde produkte .lO .I

Verslagfunksies: Addisionele diere funksies

Voerverbruiksdoeltreffendheid .lO .I

Bruto marge .lO

Verslagfunksies: Finansieel

Boerdery-inkomste .lO .1+0

Nie-boerdery inkomste .lO

Geallokeerde uitgawes .lO .1+0

Nie-geallokeerde arbeidkostes .lO

Nie-geallokeerde boerdery-uitgawes .lO

Nie-boerdery uitgawes .lO

Bruto marges .lO

Kontantvloei .lO

Verslagfunksies: Ander verslae

Watervoorwerpinligting .lO .I .I .I .I

Watervoorwerp-vervallingsinligting .lO .I

Watervoorwerp-kostes .lO .I

Padeienskap- inIigting .lO .I

Kostes vir paaie .lO .I

Toerustinginligting .lO .I

Toerustingkostes .lO .I

Arbeiderinligting .lO .I

Geallokeerde arbeidkostes na kampe en lande .lO .I

Geallokeerde arbeidkostes na plantprodukte .lO .I

Geallokeerde arbeidkostes na diere .lO .I

Alle geallokeerde arbeidkostes .lO .I

Nie-geallokeerde arbeidkostes .lO .I

Adresinligting .lO .I

"Take"-funksie .lO .I .I .1+0 .1+0

Reënval .lO .lO .I+OG .I+OG .I+OG

.I= Ingesluit .1+= Uitgebrei 0= Outeur G = Gebruiker


