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VOEDSEL van ’n dierlike oor
sprong kan deel wees van ’n 
gesonde, volhoubare en etiese 
leefstyl, ondanks groeiende 
beweringe dat die teenoorge
stelde waar is, sê prof. Pablo 
Gregorini, ’n dierewetenskap
like aan die Universiteit van 
Lincoln in Nebraska, Amerika.

Hy het onlangs in ’n artikel 
geskryf dat ’n drastiese beper
king van vee in die voedselstel
sel nie ’n goeie plan is nie.

Luidens die artikel is diere
voedsel evolusionêr gepas en 
gesond vir mense. Navorsing 
word uitgelig wat wys dat vee
boerdery ’n integrale deel van 
die oorkoepelende landbou
stelsel is, tot biodiversiteit 
en beter oesgewasproduksie 
bydra, terwyl dit voedselse
kerheid en ’n verlossing van 
armoede vir sommige mense 
bewerkstellig.

In die stedelike Weste word 
dierevoedsel egter universieel 
as ongesond, onvolhoubaar en 
oneties beskou – ’n standpunt 
wat volgens Gregorini die inge
wikkeldheid van die voedsel
stelsel ignoreer.

Die vraag of enige voedsel
produksiestelsel skadelik of 
skadeloos is, is een van ekstre
me nuanses wat van verskil
lende geografiese en kulturele 
faktore afhang. Maar hoof
stroom, en meestal Westerse, 
argumente is daarop gemik om 
die internasionale werklikheid 
te oorvereenvoudig.

Luidens die artikel bied die
revoedselsoorte ’n wye spek
trum van voedingstowwe wat 
nodig is vir die ontwikkeling, 
funksionering, gesondheid en 

oorlewing van selweefsel.
Verskeie openbare wêreld

wye instellings bepleit nou 
matige tot ernstige beperking 
van rooivleis, verwerkte vleis 
en versadigde vette, maar die 
wetenskaplike debat is nog nie 
afgehandel nie, sê Gregorini. 
Die bewyse wat aangebied is, is 
deur verskeie wetenskaplikes 
bevraagteken in die geval van 
rooivleis én versadigde vette, 
waarvan laasgenoemde nie 
eksklusief aan dierlike voed
selsoorte is nie.

Die hoë verbruik van rooi
vleis word in die Westerse 
wêreld verbind met verskeie 
vorms van chroniese siek
tes, maar dié verbintenisse is 
steeds swak in ander kulture 
waar rooivleis ingesluit is in ’n 
heilsame dieet.

Volgens Gregorini is die 
verbintenis tussen rooivleis 
en siektes veral ooglopend in 
NoordAmerika en ander mo
derne Westerse lande waar vleis 
dikwels as kitsetes ingeneem 
word en waar verbruikers van 
baie rooivleis ook neig om in die 
algemeen minder gesonde diëte 
en lewenstyle te volg.

Hy wys daarop dat ’n Kana
dese navorsingstudie bevind 
het die inname van meer vleis 
word net verbind met hoër 
kankerkoerse in mense wat die 
kleinste hoeveelhede vrugte en 
groente eet.

Verder vereis plantgebaseer
de diëte sorgvuldige beplan
ning en aanvullings of voldoen
de versterkte kossoorte, wat vir 
baie mense moeilik kan wees 
om te bereik. Dit is veral die 
geval in liggings waar sulke 

kossoorte ontoeganklik of on
bekostigbaar is of wanneer al
lergieë ander dieetbeperkings 
skep wat plantaardige stapel
voedsel, soos graan, ertjies of 
neute, uitsluit.

Veeboerderye wat goed be
stuur word, kan tot die bestuur 
en gesondheid van eksostelsels 
bydra, terwyl kossorte van ’n 
hoë gehalte gelewer word deur 
die gebruik van hulpbronne 
wat andersins nie vir voed
selproduksie aangewend sou 
word nie. 

Ongeveer ’n kwart van die 
internasionale landbouop
pervlakte is nie geskik vir 
oesgewasse nie. As daar dus 
wegbeweeg word van dierlike 
landbou, sal die wêreld se voor
siening van voedingstowwe in 
gevaar gestel word. Dit kan lei 
tot ’n skerp toename in ander 
metaanproduserende diere 
wat minder doeltreffend is om 
voer na voedsel om te skakel.

Die waarskynlikheid is hoog 
dat vrystellings deur wilde die
re vervang of selfs verhoog kan 
word aangesien hedendaagse 
metaanproduksie vergelyk
baar is met die historiese vlak
ke wat deur wilde diere gepro
duseer is, sê Gregorini.

Landbougrond wat vir saai
boerdery aangewend word en 
hoë vlakke van produktiwiteit 
het, het ook relatief lae vlakke 
van biodiversiteit.

Vee wat reg bestuur word, 
kan help om groter biodiversi
teit te handhaaf wanneer on
bewerkte, minder produktiewe 
gebiede bewei word. Dit is ook 
meer ekonomies doeltreffend. 

Die integrasie van vee en 

saaiboerdery kan ook tot voor
deel van plantvoedselproduk
sie wees deur middel van beter 
voedingstofherwinning met 
die minimum gebruik van on
kruid en plaagdoders.

Sover dit dieresorg betref, 
meen Gregorini veeboerdery 
kan bestempel word as ’n sim
biotiese verhouding tussen 
mense en diere tot voordeel 
van albei. Dit is egter slegs die 
geval waar dieresorgstandaar
de nagekom word en vee ’n 
waardige lewe kan lei.

Vergeleke met hul eweknieë 
wat ’n wrede lewe in die wil
dernis lei, ontvang vee skui
ling, beter voeding tydens die 
winter, veterinêre gesondheid 
en hulle word teen roofdiere 
beskerm.

Dierlike landbou kan ook ’n 
groot rol in kultuur, maatskap
like welstand, voedselseker
heid en die voorsiening van 
lewensbestaan speel.

Hy meen voedselbeleid 
benodig meer insig van die 
gemeenskap en wysheid van 
mense wat prakties in gesond
heidsorg, die landbou, land
skapbestuur en voedselseker
heid belê het.

Volgens hom is dit geregver
dig om kommerwekkende 
praktyke in diereproduksie wat 
’n ongunstige impak op mense, 
diere en die omgewing het, te 
bekyk. Wanneer dit behoorlik 
en in ooreenstemming met 
plaaslike ekostelsels en maats
kaplike kontekste gedoen word, 
behoort veeteelt ’n deel van die 
oplossing te wees om openbare 
gesondheid en omgewingsveer
kragtigheid te verbeter.
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Voedselstelsel ‘het 
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