
BETER TOETS 
TEEN BEES-TB
’n Betroubaarder en goedkoper toets vir die 
hoogs aansteeklike beestuberkulose word in 
Nieu-Seeland ontwikkel.

Dit is ’n veltoets wat met nanotegnologie 
(biobeads) werk. Die navorsingspan glo dit 
het die potensiaal om veel beter te vaar as 
die toets wat tot dusver gebruik word en 
dikwels vals positiewe resultate oplewer. ’n 
Bloedtoets is dan nodig om te bevestig dat 

’n dier wél met die siekte besmet is.
Die Nieu-Seelandse navorsers van die 

Hopkirk-navorsingsinstituut sê die projek is 
nog in sy kinderskoene, maar die resultate 
lyk baie belowend. 

Die nanopartikels vir die nuwe toets kan 
met behulp van fermentasie goedkoop ver-
vaardig word en die proewe het gewys dat die 
veltoets heelwat akkurater as die bestaande 
toets is. Die nuwe toets toon ook goeie po-
tensiaal om tuberkulose by mense goedkoop 
en akkuraat te diagnoseer.

Uitgebreide proewe word nou gedoen 
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Met ’n nuwe veltoets vir bees-tuberkulose wat 
met nanotegnologie werk, sal boere hul diere 
veel akkurater en goedkoper vir dié hoogs 
aansteeklike siekte kan toets. Só meen ’n span 
Nieu-Seelandse navorsers wat daaraan werk. 
FOTO: WWW.GLOBALCRV4ALL.COM

SLAGPLASE OP WIELE
Rondreisende slagplase, party met en an-
der sonder ’n opgeleide slagter-span, raak 
deesdae ál gewilder op die Amerikaanse 
platteland, berig die aanlyn-tydskrif Mo-
dern Farmer.

Die rede daarvoor is toenemende sentra-
lisasie en konsolidasie in Amerika se vleis-
verwerkingsbedryf. Dit veroorsaak dat baie 
kleiner dorpe deesdae nie meer ’n plaaslike 
slagplaas het nie. Talle boere moet slagvee en 
pluimvee dus honderde kilometer ver aanry. 

Terselfdertyd is daar ook ’n groeiende 
mark vir vleis wat plaaslik verwerk is. Dit 
is in pas met die internasionale beweging 
om meer plaaslik geproduseerde kos te eet 
wat nie van ver af ingevoer is nie. 

Die rondreisende slagplase kom in vele 
gedaantes, meestal in ’n sleepwa wat met 
die nodige toegerus is. Die tegniese naam 
daarvoor is ’n mobiele slageenheid en dit 
word meestal na die plaas gesleep waar die 
slagvee is.

In party gevalle word die mobiele slageen-
heid saam met ’n professionele slagter of 
slagspan gehuur en in ander gevalle moet 
die boer self die slagwerk doen.

In die meeste van die Amerikaanse deel-
state word inspeksie van sulke mobiele hoen-

der-eenhede nie vereis 
nie mits ’n boer nie meer 
as 20 000 hoenders per 
jaar daarin slag nie, en 
die boer die eenheid self 
op sy eie plaas gebruik 
om sy eie hoenders mee 
te slag.

Die regulasies vereis 
wél dat alle rooivleis- 
eenhede federale en 
staatsinspeksie moet on- 
dergaan as die vleis ver-
koop sou word. 

Hulle moet voldoen 
aan HACCP-vereistes, 
asook dieselfde sanita-
sie-vereistes vir enige 
konvensionele vleisverwerkingsaanleg. – 
MARLEEN SMITH
*Verwerk uit ’n artikel in www.modernfar 
mer.com.

waarin meer as 30 000 beeste en 3 000 
wildsbokke al getoets is. In dié proewe was 
die vals positiewe resultate veel minder as 
met die bestaande toets.

Die Amerikaanse departement van land-
bou en die Britse departement van omge-
wing, voedsel en landelike sake het reeds 
oor die nuwe toets navraag gedoen, sê die 
navorsingsagentskap Ag Research New Zea- 
land in ’n verklaring.

Beestuberkulose is ’n chroniese en hoogs 
aansteeklikse siekte by diere. Die bakterie 
wat dit veroorsaak, Mycobacterium bovis, is 
nou verwant aan die bakterie wat tuberku-
lose by mense en voëls veroorsaak. 

In 2004 moes meer as 7 000 bulle, koeie 
en kalwers op melkplase in die Oos-Kaap 
van kant gemaak word toe die siekte daar 
uitgebreek het. Dit was ’n ramp vir daardie 
boere. Selfs al word diere behandel, bly die 
siekte aansteeklik en besmette diere moet 
volgens wet geslag word. – MARLEEN SMITH

BO REGS: ’n Voorbeeld van ’n rondreisende 
hoender-slagplaas. FOTO: GROW INTERNATIONAL

REGS: ’n Rondreisende slagplaas in die distrik 
Skagit in die Amerikaanse deelstaat Washing-
ton word deur ’n federale inspekteur geïnspek-
teer. FOTO: WWW.AGBIZCENTER.ORG



Hoë natuurlike arseenvlakke in grondwater 
is relatief onlangs ook in Suid-Afrika 
opgespoor. In ’n deel van die Noord-
Kaap, veral rondom Prieska, en in 
Limpopo is arseenvlakke van meer as 
1 000 mikrogram per liter (uG/l) gemeet, 
wat statisties betekenisvol is, lui ’n vroeëre 
geowetenskaplike verslag daaroor aan die 
Waternavorsingskommissie.

Die skrywers van die verslag dui op ’n 
moontlike verband met die hoë voorkoms 
van hematologiese abnormaliteite, wat 
met leukemie verband hou, onder hierdie 
gebied se inwoners.

Epidemiologiese ondersoeke op diere  
in landelike gebiede met hoë arseenvlak- 
ke het ook simptome, soos velletsels, by die 
diere aangedui.

Hoë, natuurlike arseenvlakke kom ook 
voor in ander wêrelddele, soos Viëtnam, 
Ghana, Bangladesj, Chili, China, Hongarye, 
Mexiko en Amerika.
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MENSE KAN OOK  
GIF-WEERSTAND OPBOU
Nes plae, bou mense ook weerstand teen 
gifstowwe op, het navorsers pas vir die eerste 
keer in die Argentynse Andes ontdek.

Bewoners van dié uiters droë streek se noor-
delike deel, waar natuurlike konsentrasies van 
arseen in water oor die algemeen hoog is, het 
geneties by dié omgewing aangepas waar hul 
voorsate al vir duisende jare gewoon het, het 
’n wetenskaplike ondersoek gewys.

Dié aanpassing behels dat hulle ’n unieke 
metaboliseringsmeganisme het waarmee ar-
seen vinnig in die menslike stelsel afgebreek 
en in die urine afgeskei word, wat hulle ver-
draagsaam maak teen die hoë arseenvlakke.

Naverwante bewoners van die Peruaan-
se en Colombiaanse Andes-streke, waar die 
natuurlike arseenvlakke nie so hoog is nie, 
het nie hierdie vermoë nie. 

Dié bevinding is onlangs in die vaktydskrif 
Molecular Biology and Evolution gepubliseer.

Daar is baie kennis oor die ontwikkeling 
van weerstand by plae teen onkruid- en 
plaagdoders, maar tot onlangs was nog feit-
lik niks bekend oor die mens se vermoë om 
weerstand teen gifstowwe te ontwikkel nie.

Die geneties-gedrewe meganisme wat mensli-
ke weerstand teen arseen laat ontwikkel, en 
wat nou in dié nuwe ontdekking opgespoor 
is, toon ’n sterk ooreenkoms met die gene-ver-
wante meganismes waarmee onkruidsoorte 
weerstandig teen onkruiddoders raak.

Onkruiddoderweerstand ontstaan spon-
taan as daar ’n klein getal individue met 
’n natuurlike, unieke genetiese aanpassing 
in ’n bevolking is wat grootliks uit plante 
bestaan wat gevoelig is vir die onkruiddo-
der. ’n Voorbeeld van só ’n aanpassing is ’n 
ensiem wat normaalweg deur die onkruid-
doder onderdruk word, maar in die geval 
van die aangepaste plante ongevoelig is vir 
die bestrydingsmiddel.

Mettertyd word die weerstandige plante 

dan ál meer omdat die gevoelige plan-
te in die bevolking maklik vrek. Meer 
water, voedingselemente en lig raak dan 
beskikbaar vir die weerstandige plante om 
onbeperk te groei en saad te vorm.

Onkruiddoderweerstand kan binne drie 
tot vyf groeitye ontwikkel as ’n enkele on-
kruiddoder of middels wat op dieselfde ma-
nier werk, gereeld gebruik word. – CHARLIE 
REINHARDT
Lees meer oor Suid-Afrikaanse navorsing 
oor onkruiddoderweerstand op die webtuiste 
http://goo.gl/5vh4N7.
Dr. Charlie Reinhardt is buitengewone 
hoogleraar in onkruidwetenskap aan die 
Universiteit van Pretoria en dekaan van 
die Villa Academy. 

NAVRAE: Sel 083 442 3427 of dr.charlie.
reinhardt@gmail.com.

ONKRUIDMIDDEL: 
MONITOR TOEDIENING 
VAN VER AF
’n Nuwe telemetriese stelsel waarmee ’n boer 
met afstandbeheer die presisie-toediening 
van onkruidbestrydingsmiddel kan monitor, 
word al met groot sukses op ’n paar van 
Suid-Afrika se grootste sitrus- en tamatie-
plase gebruik.

Die QIC-SUR-stelsel (BO) is die eerste teg-
nologie in sy soort ter wêreld, sê mnr. Brian 
McKenzie. Hy is ’n direkteur van die firma 
QCIC, wat die produk vroeër vanjaar aan die 
Suid-Afrikaanse mark beskikbaar gestel het.

Hy sê die stelsel is spesifiek vir die vrugte-, 
groente- en wynbedryf ontwerp. Dit moni-
tor ’n trekker se beweging via ’n lewende 
kartering-platform om te verseker dat on-
kruidbestrydingsmiddel egalig op gewasse 
toegedien word. Voorheen moes boere dié 
monitering met moeite en teen groot koste 
doen. Dit was ook nie so betroubaar soos 
met die nuwe telemetriese stelsel nie.

’n Boer kan met QIC-SUR dus ’n trekker 
se vordering regstreeks van ’n afstand af 
dophou, of daagliks nagaan wanneer, waar 
en hoe ’n bestrydingsmiddel toegedien is.

Deel van die pakket is deurlopende oor-
sig sodat moontlike foute maklik en betyds 
opgespoor en reggestel kan word.

Hy sê die stelsel word met sukses in die 
boerderye ZZ2, Mahela, Riverside, Golden 
Frontier en Bushveld ingespan. Hulle het al 
heelwat navrae gekry en verwag sterk groei 
in die vraag daarna.– MARLEEN SMITH

NAVRAE: Mnr. Brian McKenzie, tel. 012 
682 1621/3; sel 082 781 6937; e-pos: brian.
mckenzie@gcic.co.za; webblad: www.qcic.co.za.

STRALE MEET PRESIES 
HOE SAG DAAI VLEISIE IS

Noorweegse navorsers het ’n X-straalstelsel 
ontwikkel waarmee vleissagtheid akkuraat 
en objektief gemeet kan word. Daarmee is 
verbruikers gewaarborg dat hulle die soort 
gehalte vleis kry waarvoor hulle betaal. 

Die SINTEF-navorsingsgroep het met die 
hulp van Noorweegse en internasionale vleis- 
en toerustingverskaffers drie nuwe sensor-
stelsels ontwikkel om sagtheid, waterbinding 
en aktiwiteit, en bakteriese besmetting by 
vleis presies te meet.

X-strale met ’n laer as normale energievlak 

word gebruik om die sagtheid en waterbin-
ding te meet. 

Me. Marion O’Farell, een van die navor-
sers, verduidelik dat X-strale wat deur ’n 
voorwerp gaan, deels geabsorbeer en deels 
oorgedra word, en die laaste deel word in 
verskillende posisies uitgesprei na gelang van 
interaksie met die atome in die voorwerp. 
Hierdie verspreiding gee inligting oor die 
struktuur van die voorwerp, soos die bind-
weefselstruktuur en spiervesels in vleis.

Daarmee kan die navorsers vleis in twee, 
drie of selfs meer verskillende kategorieë in-
deel na gelang van die graad van sagtheid en 
waterbinding. – MARLEEN SMITH
Bron: www.sintef.com.

’n X-straaltoestel wat Noorweegse wetenskap-
likes ontwikkel het, sal objektief kan meet pre-
sies hoe sag daardie stuk steak op die winkelrak 
is. FOTO: WWW.ILLAWARRASMALLGOODS.COM


