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Die sewende jaarlikse Hartebeestloop 
produksieveiling het ten spyte  van 
die onsekerheid rondom die nuwe 

lewendehawe uitvoerreëls na Suid-Afrika 
steeds vir uitsonderlike pryse vir top Bons-
mara-teelmateriaal gesorg. Vanjaar se duur-
ste bul is vir N$400 000 aan Lohan Steyn en 
Wouter van Amstel van Suid-Afrika verkoop, 
terwyl nog vyf bulle vir meer as N$100 000 
elk verkoop is.

’n Groep Bonsmaratelers uit die Vrystaat se 
bod vir die tweede duurste bul is op N$270 
000 toegeslaan. Nog vier Hartebeestloop-
bulle is vir onderskeidelik N$180 000, N$180 
000, N$115 000 en N$105 000 verkoop.

Altesaam 56 top Bonsmarabulle is vir ’n 
gemiddeld van N$65 179 verkoop, ter wyl bulle 
uit Hartebeestloop se stal gemid deld N$72 
000 behaal het. Oop verse het ’n gemid delde 
prys van N$8 969 behaal en dragtige verse 
N$10 000. Hartebeestloop se standpunt om 
nie reserwepryse op hul diere te plaas nie het 
top gehalte genetiese materiaal aan ’n wye 
spektrum boere en te lers beskikbaar gestel. 

Hoewel beide dr. Joggie Briedenhann, 
eienaar van Hartebeestloop Bonsmaras, en 
Kiep Lepen, stoetveekundige van Agra, hul 
tevredenheid met die veiling uitgespreek 
het, was dit duidelik dat die kwessie rond om 
die lewendehawe-uitvoer na Suid-Afrika ’n 
demper op vanjaar se geleentheid ge plaas 
het. “Die pryse was goed, maar die impak 
van die hui dige markomstandighede op die 
pryse was duidelik,” het Kiep gesê.

Volgens dr. Joggie was die gehalte van 
die diere wat op aanbod was van die beste 
nog.Die veiling het bewys dat Hartebeest-
loop-bulle verkoop word van N$30 000 tot 
N$400 000. Daar is dus bulle in elke prysk-
las en vir elke ko per se produksiestelsel. Dit 
is 'n mite dat Hartebeestloop-bulle duur is. 
Die veilingpryse bewys dit. Uitsonderlike ge-
netika sal altyd in aanvraag wees en dié die-
re se pryse sal hoog wees. Top-bulle vir die 
kommersiële mark is egter beskikbaar teen 
redelike pryse. 

Altesaam 92 kopers het vir die veiling gere-
gistreer en 120 gaste het die verrig tinge by-
gewoon. Die veiling is oudergewoonte deur 
’n inligtingsdag voorafgegaan waartydens 
verskeie internasionale spre kers opgetree 
het. Prof. Fanie Schoeman het oor effektiewe 
kruisteling gesels en Willem Wethmar van 
Chalmar Beef, ’n Suid-Afrikaanse voerkraal, 
het ’n interessante praatjie oor die bedryf 
gelewer. Johan Mouton van Molatek het oor 
oorvet bulle gesels en uitslae van ’n studie 
oor hoëvlak energierantsoene in sy aanbie-
ding ingesluit.

Die gasverkopers was Edward Hansen van 
Emok Bonsmaras, Ben en Corlia Mouton van 
Wagner Bonsmaras, JA Smith van Swartrand 
Bonsmaras en Streicher en Hella Coetzee van 
Hochfeldstreek Bonsmaras.

Hartebeestloop stel sy 
beste genetika beskikbaar

Sowat 120 gaste van heinde en ver het op 14 en 15 Mei op Hartebeestloop saamgetrek vir die 
jaarlikse boeredag en veiling.

“Dit is met ’n swaar hart wat ek hierdie bul verkoop. Hy is tans my topbul op Hartebeestloop 
en sy kalwers se gehalte die beste wat ek nog geteel het. Maar ons het baie van sy genetika 
in die kudde en ek moet onverwante genetika ook ’n kans gee,” was dr. Joggie Briedenhann, 
eienaar van Hartebeestloop Bonsmaras, se kommentaar oor vanjaar se topverkoper, Hart 09-
055. Lohan  Steyn en Wouter van Amstel van Suid-Afrika het die bul vir N$400 000 gekoop – 
’n goeie  prys vir wat die bul hulle bied.

Hart 09-055 is geteel uit AG 98-338 en JMP 04-139 – ’n Elite Goud SA Stamboek koei. Haar 
ouderdom op eerste kalwing was 28 maande en haar tussenkalfperiode 379 dae oor 8 kalw-
ers. Sy het ’n reproduksie-indeks van 113. Sy speen haar kalwers teen 51,2% van haar massa 
en het ’n gemiddelde speenindeks van 100-7. “Hierdie is formidabele reproduksie- en produk-
siesyfers vir die Kalahari,” sê Joggie.

Hart 09-055 is ’n beproefde stoetvaar en sy kalwers is van hoogstaande gehalte. Hy teel uit-
stekende bouvorm en diere met goeie aanpasbaarheidseienskappe, stertaanhegtings en sterk 
koppe met goed gevormde skrotums. “Hy teel uitstaande vleiseienskappe en sy kal wers wys 
sterk agterkwarte en is vol vleis. Hy is gebruik in ons beste koeitroppe, maar ook op daardie 
koeitroppe wat bouvorm, bespiering en kapasiteit kort. Sy kalwers is in beide troppe ’n ver-
betering op die ouers en dit is mos waaroor teling gaan.”

Sy geboorte-direk teelwaarde van 4,53 is beter as die rasgemiddeld. Die gemiddelde ge-
boortegewig van sy kalwers op Hartebeestloop is 39 kg met die swaarste kalf 45 kg en die lig-
ste een 30 kg. Ons het nooit enige kalfprobleme met hom gehad nie. Oor die algemeen doen 
sy kalwers baie goed in hul onderskeie groepe en daar is seuns van hom wat reeds op ’n jong 
ouderdom baie goeie potensiaal wys. 

HART 09-055 – Joggie se beste bul nog
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40 uitsoek kwaliteit Bulle  +-60 uitsoek vroulike diere.

Vanjaar se tweede duurste bul (regs) 
is deur ’n groep Bonsmara-telers 
uit die Vrystaat vir N$270 000 ge-
koop. Hulle was hoog in hul skik met 
Hart 11-073. Sy seuns was immers 
die topverkopers op die vorige twee 
jaar se veilings. Sy moe der se eerste-
kalf-ouderdom was 24 maande en 
sy het ’n tussenkalf periode van 363 
dae oor vier kalwers. Sy het ’n re-
produksie-indeks van 119 en speen 
teen 48,2% van haar massa. Hierdie 
indrukwekkende bul is ’n blok vleis. 
Sy teelwaarde-indekse vir uitslag-
persentasie en karkasopbrengs is 
onderskeidelik 108 en 113. Van links is 
die kopers Paul Maré, Surina Smal, dr. 
Joggie Briedenhann (teler), Chris Wel-
man en Martiens Aveling.

BO: Altesaam 92 
kopers het vir die 
sewende Harte-
beestloop-veiling 
geregis treer. Ten spy-
te van die onseker-
heid oor die toekoms 
van veeuitvoere na 
Suid-Afrika, is 56 top 
Bonsmarabulle vir ’n 
gemid deld van N$65 
179 verkoop.

Monja Viljoen van 
Agriforum was op 
Hartebeestloop om 
verslag te doen.
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“Jy kan nie enige bees vat 
en ’n 250 kg karkas met 
hom produseer nie, want 

dit gaan nie noodwendig wins-
gewend wees nie. Die ligte, klein-
raam beeste gaan op die ou end 
heeltemal oorvet wees. Dit is hoe-
kom goeie genetika so belangrik 
is. Die dier moet in staat wees om 
’n 250 kg karkas met net die regte 
hoeveelheid vet (ongeveer 20%) te 
produseer,” sê Willem Wetmar van 
die Chalmar Beef-voerkraal in Suid-
Afrika. Hy was een van die genooi-
de sprekers op vanjaar se Harte-
beestloop-inligtingsdag op 14 Mei.

Chalmar Beef is in 1969 deur 
Willem se pa, Wimpie, gestig en 
vandag een van die vyf grootste 
voerkrale en abattoirs in Suid-Af-
rika. Die onderneming is verlede 
jaar vir die elfde agtereenvolgende 
jaar as Suid-Afrika se Abattoir van 
die Jaar aangewys. Streng higiëne, 
die menslike hantering van vee, 
onoortreflike diens aan kliënte en 
uitstekende gehalte vleis vorm die 
grondslag van hul sukses.

Willem sê karkasse van tussen 
200 kg en 220 kg vandag is een-
voudig nie meer goed genoeg 
nie. “Gestel twee abattoirs slag 
elk 100 beeste per dag – een 250 
kg karkasse en die ander een 200 
kg karkasse – dan produseer die 
abat toir wat 250 kg karkasse slag 
5 ton meer vleis per dag. Hy gaan 
oorleef, die ander een nie.” ’n Kalf 
met ’n lewendige gewig van 220 
kg behoort dus volgens hom die 
meeste kopers op ’n veiling te lok.

Prysmarge en voermarge
Hy het verduidelik dat die basiese 
beginsels van ’n voerkraalonder-
neming op die prys- en die voer-
marge gebaseer is. Chalmar Beef 
koop ’n 220 kg kalf teen N$18 per 
kg = N$3 960. Die kalf gaan on-
geveer 48% van sy gewig uitslag 
en ’n karkas van 105,6 kg lewer. 
“As jy die koste van die kalf deur 
die karkasgewig deel, sal jy sien 
dat ons daardie vleis vir N$37.50 
per kg gekoop het. Dit beteken 
ons het N$4.50 per kg verloor op 
die vleis wat ons gekoop het. ’n 
Voerkraal sal sy diere altyd teen 
’n negatiewe prysmarge aankoop, 
want as dit positief was, sou die 
boer nie aan ons verkoop het nie 
en sy diere  direk slagplaas toe ge-
vat het.”

“Dit is hoekom ons diere met ’n 
goeie genetiese potensiaal soek 
wat die vermoë het om te groei 
en vleis aan te sit,” het Willem ver-

duidelik. “Ons koop 
die dier teen ’n ver-
lies en moet daar-
voor opmaak deur 
’n positiewe voer-
marge te bewerk-
stellig. Sonder goeie 
genetiese potensiaal 
kan jy ’n bees nie ver 
genoeg voer om jou 
aanvanklike verlies 
op te maak nie.”

Willem het na die 
verbastering waar-
oor prof. Fanie Schoe-
man vroeër die dag 
gepraat het, verwys 
en gesê die hoender-

bedryf is besig om die rooivleisbedryf ore aan 
te sit. “Toe my pa, Wimpie, 16 jaar oud was, het 
hy vakansies op ’n hoenderplaas gewerk. Toe 
het dit sowat 66 dae geneem om ’n hoender 
slaggereed te kry. Vandag vat dit 36 dae. Dit is 
’n ware voorbeeld van genetiese vooruitgang.”

Die koste om vleis te produseer
Chalmar Beef se berekeninge wys dat dit nage-
noeg N$27.48 kos om ’n kg vleis in ’n voerkraal 
te produseer. Hierdie koste sluit onder meer 
in die voer, arbeid, farmaseutiese produkte , 
rente, mortaliteite, vervoer en oorhoofse fa-
briekkoste. Hulle verkoop die vleis vir sowat 
N$33 per kg, wat beteken hulle maak ’n wins 
van N$$5.52 per kg. 

Die hele som kom as volg bymekaar: “Ons 
het aanvanklik ’n verlies van N$475.20 ge-
maak op die karkas wat ons gekoop het. Deur-
dat ons ’n positiewe voermarge kon bewerk-
stellig, kon ons ’n wins van N$582.91 maak op 
die vleis wat op die karkas bygesit is. Dit het ’n 
netto  effek van N$107.71 tot gevolg. Was dit 
nie vir goeie genetika nie, sou ons nooit  die 
oorspronklike verlies kon opmaak nie,” het 
Willem verduidelik.

Wat dryf ’n positiewe voermarge?
Volgens Willem maak voer tussen 70% en 80% 
van ’n voerkraal se produksiekoste uit. Voer-
omset is daarom die belangrikste. Die effekti-
witeit van jou bestuur, tegnologie en genetika 
speel ook ’n rol. Ongelukkig, sê hy, het tegnolo-
gie die afgelope 40 jaar in die vleisindustrie 
’n groter rol in die verbetering van produksie 
gespeel as teling. 

Voerkraal-hindernisse 
Om ’n voerkraal en slagplase te bou vereis ’n reu-
se kapitaaluitleg, maar daar is ook hindernisse 
wat dit moeilik maak om die bedryf te verlaat 
wanneer jy reeds daarin belê het. “Jy kan nie 
jou voerkraal verkoop aan iemand wat nie daar-
mee kan aangaan nie. Dit is dus ’n baie gespe-
sialiseerde belegging.”

Vertikale integrasie en bemarking
Die meeste voerkrale in Suid-Afrika is deesdae 
vertikaal geïntegreer wat beteken dat hulle oor 

hul eie abattoirs beskik. “’n Baie interessante 
ding is aan die gebeur met verbruikers wat al 
meer handelsmerkbewus raak. Niemand van 
ons stap in ’n winkel in en koop rooi wyn wat 
nie ’n handelmerk op het nie. Dit was lank die 
geval met vleis, maar die verbruikers is besig 
om wakker te word,” sê Willem.

Chalmar Beef bemark om hierdie rede nie 
aan supermarkte nie. “Die vleis verloor sy 
identiteit. Ons wil vleis verkoop waar ons di-
rek met die kliënt werk. Ons bemark hoof-
saaklik aan restaurante in die Kaap en deli-
slaghuise in Gau teng. Dit is mense met wie 
ons ’n lang pad stap en wat ons deur dik en 
dun ondersteun, want hulle weet hulle kry 
deurlopende gehalte.”

Ontbening is volgens hom die pad vorentoe.  
In Amerika word daar omtrent glad nie meer 
heel kwarte verkoop nie. “Dit gebeur nog in 
Suid-Afrika, maar elke kwart het lae en hoë 
waarde snitte. Sowat 25% van ’n agter kwart 
bestaan uit bene, senings en knieskywe wat 
dit duur maak om kwarte te vervoer. Dit is baie 
meer ekonomies om braaisnitte soos lende-
skywe te vervoer.”

Wat bepaal die gehalte van vleis?
Volgens Willem speel ras ’n groot rol in vleis-
sagtheid – ’n eienskap wat die Bonsmara onder 
meer gesog vir voerkrale maak. Sekere rasse 
is geneig om taaier vleis te produseer. “Ons is 
daarom versigtig om diere van sekere rasse in 
te koop, want hoewel jy soms sagte vleis van 
daardie spesifieke ras kan kry, is die gereeld-
heid daarvan nie gewaarborg nie. Die ver-
bruiker soek konsekwentheid.”

Nog ’n faktor wat vleissagtheid beïnvloed, 
is die manier waarop die diere hanteer word. 
Temperament speel ook ’n rol en daarom 
verkies Chalmar Beef diere met ’n gematigde 
temperament. “Stres kan soos ’n veldbrand 
tussen beeste versprei, want hulle skei ’n stres-
hormoon in hul urine af waarmee hulle met 
die res van die trop kommunikeer. Dit kos net 
een senuweeagtige bees om jou hele dag se 
verslagting se gehalte te beïnvloed.”

Chalmar Beef is een van min voerkrale wat 
die jong bulle wat inkom, kastreer omdat hulle 
glo dit dra by tot vleissagtheid. Oor die ka s-
trasie van diere meen hy die groei wat inge-
boet word op jong gekastreerde diere is nie 
noemens waardig nie. “Onthou, daardie dier is 
nog nie geslagsryp nie so testosteroon speel 
nog nie ’n groot rol in sy groeiproses nie. Sodra 
die dier ouer as 12 maande is, kan testosteroon 
dalk ’n groter impak op sy groei hê.”

Chalmar Beef maak dus altyd seker watter 
ras hulle koop, hoeveel manlik en vroulik is 
en hoeveel van die manlike diere gekastreer 
is. Nog iets wat vir hulle belangrik is, is of die 
beeste al gebrandmerk is. “Hierdie is goed 
wat tyd neem en dit soveel langer maak om 
die diere  te prosesseer.”

Hulle is ook die enigste voerkraal in Suid-
Afrika wat nie beta-antagoniste voer nie 
aangesien dit veral ’n invloed het op die sagt-
heid van lendeskywe. 

Genetika bly die belangrikste 

Willem Wetmar van die Chalmar 
Beef-voerkraal in Suid-Afrika.
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Hoe belangrik is slagpersentasie? 
Slagpersentasie sê uiteindelik nie veel nie, want 
dit word beïnvloed deur hoe vet die bees is, meen 
Willem. “My pa het ’n oom geken wat elke jaar 
die karkaskompetisie by die Johannesburgse 
skou gewen het. Hy het ook altyd die beste slag-
persentasie gehad. My pa het hom gevra hoe 
hy dit regkry en hy het gesê hy hou sy diere van 
hul kos en water af weg. As jy regtig braaf is, het 
hy gesê, kan jy dit vir twee dae doen.”

Wanneer slagpersentasies toeneem, beteken 
dit jou beeste word vetter. As dit daal, is hulle 
besig om skraler te word. “Ons vergelyk ons 
slagpersentasies nie met ander voerkrale s’n 
nie, tensy daardie voerkraal op presies die-
selfde manier voer as ons en hul beeste op pre-
sies dieselfde manier voor verslagting hanteer 
word. Daarbenewens moet die beeste dan op 
dieselfde vetheidsgraad wees wanneer hulle 
geslag word.”

Hy sê boere praat graag van gemiddelde 
daaglikse toenames (GDT). Beeste verloor so-
wat 10% van hul lewendige gewig tussen laai 
en aflaai en daarom word hul GDT bereken 
van die dag wat hulle by die voerkraal afge-
laai word. “Maar hulle vergeet dat die dier 
weer geëet en gedrink het, wat beteken jy 
bereken eintlik net rehidrasie. Wanneer ons 
GDT bepaal, tel ons die gewigsverlies by die 
kalf se inkomende massa om ware toename 

te bepaal. Ons noem dit daaglikse groei op 
gekoopte gewig.”

Die verskil tussen bemark en verkoop
Dit is belangrik dat boere hul diere reg bemark 
om regverdige pryse vir hul insette te behaal, 
sê Willem. “Produsente praat altyd van hul 
diere  veiling toe vat om hulle te gaan bemark. 
Dit is nie bemarking nie, dit is verkoop. Daar 
is ’n groot verskil. Jy moet jou beeste bemark 
volgens die moeite wat jy doen om beter ge-
halte diere as jou buurman te lewer. Eers dan 
kan die koper ’n ingeligte besluit maak wat die 
prys in die produsent se guns kan beïnvloed.”

Terselfdertyd behoort kopers oor goeie  
veekennis te beskik. ’n Ligte kalf kan dalk ’n aan-
duiding van ’n swak kalf wees, nie noodwen-
dig omdat hy jonk is nie. “Tog kry die dier ’n 
premieprys. In dié verband stuur die voerkrale 
dalk soms die verkeerde seine uit,” meen hy. 

Die toekoms van voerkrale
Op ’n vraag uit die gehoor of voerkrale in die 
toekoms sal kan bydra tot die verhoogde vraag 
na rooivleis in Suid-Afrika, het Willem geant-
woord: “Voerkrale het destyds tot stand gekom 
juis om voorsiening deur die jaar te verseker. 
Maar genetiese vooruitgang is belangrik om 
meer vleis te kan produseer.” Hy het Amerika  
as ’n voorbeeld gebruik wat tans sy kleinste 

koei kudde se dert 1956 het. Tog 
produseer hulle meer vleis as ooit 
tevore. Dit is grootliks moontlik 
deur genetiese vooruitgang. 

Hy het ook op onlangse voor-
spellings van landbou-ekonome 
gereageer wat gesê het voerkrale 
sal waarskynlik oor tien jaar nie 
meer bestaan nie as gevolg van 
stygende mieliepryse. “Ek kan my 
nie indink dat voerkrale nie meer 
gaan bestaan nie. So lank as wat 
afvalprodukte soos chop en bran 
geproduseer word, sal daar beeste 
nodig wees om dit te eet. Dit is ’n 
feit soos ’n koei.”

Hy voorsien wel dat daar nie 
meer plek gaan wees vir ondoel-
treffendheid nie. “Vanjaar se planne 
gaan nie noodwendig volgende 
jaar nog werk nie. Ons bevind ons-
self in ’n baie dinamiese bedryf. 
Alles van die politiek tot die weer 
en die wisselkoers beïnvloed ons 
bedryf. Jy kan nie in ’n groef verval 
waar jy dink jy kan dieselfde ding 
oor en oor doen nie. Dit gaan nie 
werk nie. Dit mag dus dalk wees dat 
ons in die toekoms minder gesigte 
in die bedryf gaan sien.”

– ook vir voerkraalproduksie
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“Kruisteling verwys na die paring van di-
verse biologiese tipes volgens ’n vol-
houbare plan ten einde die additiewe 

en nie-additiewe genetiese voordele daarvan te 
kan benut. Dit is belangrik om goed na te dink oor 
hier die definisie alvorens ons oor die onderwerp 
kan gesels,” het prof. Fanie Schoeman van Messina 
in Suid-Afrika gesê voordat hy met sy praatjie oor 
effektiewe kruisteling by vanjaar se Hartebeest-
loop-inligtingsdag begin het.

“Julle sal opmerk dat drie belangrike kernge-
dagtes in hierdie definisie vervat word, naamlik 
diverse tipes, volhoubare plan en die benutting 
van voordele. Dit is dus nie net die paring van 
verskillende  rasse nie. Doeltreffende kruisteling 
moet al drie hierdie punte insluit, anders is dit nie 
noodwendig kruisteling nie. As jy nie voordeel 
daaruit gaan trek nie, is dit bloot ’n verbastering 
sonder voordele en kan dit selfs noodlottig wees.” 

Wat is die voordele van kruisteling?
’n Goed beplande kruisteelprogram hou additiewe en nie-additiewe voordele 
in. Hoewel baie boere by die nie-additiewe voordele, oftewel heterose, vas-
steek, is die additiewe voordele eintlik belangriker. Die additiewe voordeel ver-
wys na die oorerflike voordele, soos byvoorbeeld wanneer ’n Bonsmarabul met 
Bonsmarakoeie gepaar word en daardie bul teel beter kalwers as die gemid-
deld, het hy verduidelik.

“Met ander woorde, dit dra by tot die gemiddeld van die kudde. Dieselfde 
geld as jy byvoorbeeld ’n Charolaisbul op ’n Afrikaner- of Brahmankoei sit. Die 
gewig van die kalwers gaan meer wees as die gemiddeld van die Brahmankoei 
of die Afrikanerkoei se kalwers. Ons praat ook hiervan as rasaanvulling of kom-

Prof. Fanie Schoeman, ’n gebore Windhoeker en oudsko-
lier van die Laerskool Leonardville en die Hoërskool Go-
babis en ’n kundige op die gebied van diereteling, was 
een van die sprekers op Hartebeestloop Bonsmaras se 
inligtingsdag. Hy is die outeur van meer as 150 weten-
skaplike publikasies en internasionale kongres-referate. 
Prof. Schoeman het sy doktorsgraad in diereteling aan die 
Universiteit van die Vrystaat verwerf waarna hy sy loop-
baan as ’n navorser by die destydse landbou  departe ment 
van die Suidwes Administrasie begin het. Hy het later 
sy kantoor vir die plaaslewe verruil en tien jaar lank in 
die Leonardville-omgewing geboer voordat sy seun in 
1981 in ’n skietongeluk betrokke was en grootliks die 
gebruik van sy hand verloor het. Dit het die gesin ge-
noop om weens mediese redes na Pretoria te verhuis, 
waar hy ’n pos by die Universiteit van Pretoria  aanvaar 
het. Twaalf jaar later is hy as die hoof van die Departe-
ment van Veekundige Wetenskappe by die Universiteit 
van Stellenbosch aangestel waar hy tot en met sy af-
trede gewerk het. Prof. Schoeman is toe vir ses jaar as 
Buitengewone Professor in Diereteling aan die Univer-
siteit van Pretoria aangestel. In hierdie tyd was hy ook 
die keurder vir Suid-Afrikaanse en oorsese wetenskap-
like joernale en die promotor van ’n hele aantal meester-
graad- en doktorale studente. Hy boer se dert sy finale af-
trede met wild in die Messina-omgewing in Suid-Afrika. 

Effektiewe kruisteling – só werk dit eintlik
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Prof. Fanie Schoeman, ’n 
kundige op die gebied van 
kruisteling.
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Kies BONSMARA 
vir ’n gesogte 
speenkalf

Kies BONSMARA
vir ’n gesogte 
speenkalf

Kies BONSMARA
vir ’n gesogte 

Koop        gebrandmerkte

Bonsmara Bulle…
en deel in die voordele van jarelange 
seleksie vir na-speen groei , aanpasbaarheid, 

temperament, vroeë geslagsrypheid en 
vrugbaarheid. 

‘n Bonsmara bul:
  is geregistreer by SA Stamboek

  het prestasiemeting ondergaan
  is goedgekeur deur Bonsmara Keurders

  is gebrandmerk met ’n B op die regterskouer

Met ‘n stewige 230-240kg speenkalf  

wat die beste prys beding, bring die 

Bonsmara ’n nuwe dimensie tot die mees 

ekonomies-belangrike fases in die vleisketting.

Bonsmara kalwers is ideaal vir die voerkraal.  Weens jarelange seleksie 

vir groei en VOV kan Bonsmara kalwers winsgewend gevoer word.

Bonsmara kalwers is gesog vir die gebruik in ‘n “backgrounding” 

en/of osstelsel.  Bonsmara verskalwers dien as ideale 

vervangingsverse en vroulike diere is uiters gesog om te 

gebruik in enige suiwer- of kruisteelprogram.

118 Henrystraat  |  Westdene  |  Bloemfontein  |  9301
www.bonsmara.co.za  |  info@bonsmara.co.za  |   051 448 6084
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Die sukses van ’n kruisteeltstelsel berus grootliks op die korrekte keuse 
van rasse of tipes met inagneming van die omgewingsomstandighede. 
In ’n omgewing wat hoë eise aan die diere stel, is Indicus- of Sanga-rasse 
die beter opsie, terwyl meer klem op grootraam tipes in beter omge-
wingstoestande geplaas kan word. “In die bosveld by Thabazimbi sal ’n 
mens byvoorbeeld nie Simmentalers in jou program insluit  nie weens 
die hoë voorkoms van bosluise in die gebied. Die omge wing dikteer in 
’n groot mate die boer se keuse.”

Volhoubare plan
Indien ’n produsent kruisteling oorweeg, moet hy op ’n stelsel besluit  
en daarby hou, sê prof. Schoeman. Dit geld ook vir die rasse of tipes 
waarmee daar gekruis gaan word. ’n Voortdurende verandering in die 
stelsel lei gewoonlik na niks, meen hy, en stuur uiteindelik net op ver-
bastering af wat geen voordele inhou nie. “Kruisteelstelsels wissel van 
relatief eenvoudig tot hoogs ingewikkeld, soms te ingewikkeld. Die be-
langrikste is dat dit volhoubaar is.”

Vir meer inligting oor die verskillende kruisteelstelsels kan boere die 
Landbounavorsingraad van Suid-Afrika se boek Beef Cattle Breeding raad-
pleeg. Daarin is ’n spesifieke hoofstuk wat net oor kruisteling handel.

Word kruisteling in die algemeen effektief toegepas? 
Kruisteling word in die algemeen nie effektief toegepas nie, sê prof. 
Schoe man. Opnames in die VSA, Kanada, Australië en Nieu-Seeland wys 
dat slegs 15% tot 45% van alle kruisteelstelsels doeltreffend is. “Kanada 
het die hoogste suksessyfer (45%), wat hoofsaaklik toegeskryf word 
aan ondersteuning deur vakkundige personeel. In Suid-Afrika is geen 
sodanige data beskikbaar nie. Waarnemings in die algemeen dui egter 
op grootskaalse mislukkings.” 
Volgens prof. Schoeman is daar verskeie redes waarom baie kruisteel-
stelsels misluk. Dit sluit in: 
• Ontoereikende infrastruktuur, soos byvoorbeeld te min kampe. 
• Onvoldoende ondersteuning deur kundiges.
• Die variasies in die nageslag – boere soek eenvormigheid in hul 

kalwer oes. 
• ’n Gebrek aan kennis oor rasse ten opsigte van ’n ras se spesifieke rol 

in kruisteling in ’n bepaalde omgewing.
• Hoë bestuurvereistes.
• Lae kalfpersentasie – dit behoort 80% en meer te wees, veral in drie-

raskruisings, anders word die vervanging van die vroulike materiaal  
’n probleem.

• Sentimentele redes deurdat boere dit soms nie oor hul hart kan kry 
om mooi kruisingsverse te bemark nie. Hy hou dan nie by sy stelsel 
nie en dit misluk.

Weens die bogenoemde beperkinge is dit in baie gevalle makliker en 
meer lonend om dan eerder met ’n saamgestelde ras, soos die Bons-
mara, te boer.

Saamgestelde rasse 
Nuwe, sintetiese of komposietrasse verwys alles na dieselfde ding – ’n 
saamgestelde ras. Dit is wanneer ’n ras soos die Bonsmara uit verskillende  
rasse ontwikkel word omdat die rasse op hul eie nie aan ’n bepaalde 
omgewing se vereistes voldoen het nie. Dit behels gewoonlik die kom-
binering van groeitempo en aanpasbaarheid. 

In bykans alle gevalle word uiterste rasse met ’n hoë mate van diver-
siteit gebruik om mekaar aan te vul of te komplementeer. Daar word 
dus van die additiewe genetiese voordeel gebruik gemaak. In dié ver-
band het die Brahman al ’n beduidende rol gespeel. Voorbeelde van 
saamgestelde rasse waarin die Brahman gebruik is, sluit die Beefmaster , 
Brangus, Braford, Santa Gertrudis, Simbra, Limbra en Charbray in.

In sommige van die gevalle is daar geen of feitlik geen verskil in die 
saamgestelde rasse se produksienorme nie, soos byvoorbeeld tussen 
die Brangus en die Braford. “Daar is na my mening heeltemal te veel 
saamgestelde rasse. Dit bring diversiteit saam en verminder die poten-
siaal vir genetiese vordering deur seleksie. Dit het mode begin word 
om nuwe rasse te teel.”

Hy sê in plaas daarvan om links en regs nuwe rasse te teel sou kon-
vensionele kruisteling wat aan die voorgenoemde vereistes voldoen ’n 
beter alternatief wees.
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plementariteit.”

Die nie-additiewe voordeel is dit wat heterose of basterkrag veroor-
saak. Dit is nie oorerflik nie en daarom kry ’n mens soms ’n kruisteelbul 
wat pragtig lyk, maar nie teel soos hy lyk nie. Dit is omdat hierdie voor-
deel uit gene-kombinasies spruit wat weer kan opbreek. “Dit is hoekom 
kruisdiere nie altyd so goed teel soos wat hulle lyk nie.”

Wat is die omvang van voordele?
In die geval van heterose is die omvang van enkeleienskappe baie klein. 
In die geval van groei-eienskappe soos speengewig, wissel dit van ras 
tot ras, maar dit is gemiddeld tussen 3% en 10%. Die bydrae is om kruis-
teling bloot toe te pas om speengewig te verhoog. Wanneer dit egter 
kom by saamgestelde eienskappe soos kilogramme kalf gespeen per 
koeie gepaar, raak die omvang van die voordele aansienlik beter, af-
hangende van die ras. 
Beesrasse word volgens hul oorsprong as volg geklassifiseer: 
• Bos taurus (Britse of kontinentale oorsprong)
• Bos indicus (Indiese oorsprong) of
• Bos taurus africanus (oorsprong in Afrika)
Studies wat deur drs. Keith Gregory en Larry Cundiff van die Clay Centre 
in Nabraska op nagenoeg 3 000 koeie gedoen is, het bewys dat kruis-
teling tussen Bos taurus- en Bos taurus-rasse ’n gemiddelde verhoging 
in kg kalf per koei gespeen van 22% meegebring het. Daarteenoor het 
Bos taurus- en Bos indicus-kruisings gemiddeld 46% beter gedoen. “Daar 
is min voordele as dieselfde biologiese tipes met mekaar gekruis word. 
Die voordeel uit kruisteling met diverse biologiese tipes soos byvoor-
beeld ’n Charolais en ’n Afrikaner is aansienlik groter.”

Hy het bygevoeg dat ongeveer 60% van die voordele van heterose 
van die kruisingskoei af kom en sowat 40% van die kruisingskalf. “Dit 
beteken ’n kruisteelstelsel met ’n kruisingskoei is doeltreffender as ’n 
stelsel wat ’n suiwerras-koei insluit.”

Biologiese verskille tussen rasse
Wanneer dit by die rasse se biologiese verskille kom, word hulle as volg 
geklassifiseer:
• Grootraam teenoor kleinraam
• Laat volwasse teenoor vroeg volwasse
• Aanpassingsvermoë 
• Maternale effek op speengewig (melkproduksie) en
• Maternale effek op geboortegewig (gemak van kalwing)
In kruisteling word ’n grootraam tipe bul (laat volwasse) met ’n hoë groei-
tempo, soos die Charolais of Limousin, gewoonlik verkies. Wat die koeie  
betref, moet hulle goed aangepas wees, genoeg melk produ seer en ’n 
negatiewe maternale effek op geboortegewig hê. Voorbeelde  van sulke  
koeie is die Afrikaner, Bonsmara (in ’n redelike mate), Brahman, Nguni, 
Boran, Tuli en Jersey. Hierdie rasse het die vermoë om die groei van die 
kalf in die baarmoeder te bemerk sodat sy ’n kleiner kalf gee wat steeds 
lewenskragtig is. Dit is veilig om Charolais- en Limousin-bulle op Jersey-
koeie te gebruik, maar kruisteling met Holstein-koeie bring normaal-
weg groot kalwingsprobleme mee. 
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Speak to your broker to find out more about Santam Namibia’s unique insurance solutions,
specifically designed for the modern farmer, or visit www.santam.com.na

MANY COMPANIES CAN CLAIM THAT
THEY HAVE A GOOD RELATIONSHIP

WITH THEIR CLIENTS.
HOW MANY CAN SAY THEY’RE ON A  

FIRST NAME BASIS?

As the leader in the agricultural insurance sector, we believe in creating strong and 
long-lasting relationships with our clients. Working hand in hand with our highly skilled 

broker network, we are able to offer better advice and an improved understanding
of our clients’ risks and needs. Santam. Insurance good and proper.
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lei. Dit veroorsaak ook hoefprobleme soos wat dikwels in voerkraalom-
standighede gesien word. Molatek het daarom ’n studie gedoen om te 
bepaal of die uitwerking van ’n voerkraal-tipe rantsoen drasties van ’n 
rantsoen met ’n hoë ruvoerinhoud verskil.

“Die uitslae het gewys dat, wat die diere se saadkwaliteit, beweeglik-
heid en ander afwykings betref, die diere op die hoë veselrantsoen beter 
gevaar het. Net sowat 35% van die bulle op die hoëvlak energiedieet 
het op 12 maande ouderdom goeie vrugbaarheid getoon, terwyl so-
wat 95% van die diere van die ander groep op 18 maande goeie saad 
gehad het,” het Johan gesê.

Twee groepe bulkalwers is vir die toets gebruik – almal diere wat in 
die herfs gespeen is. Rantsoen 1 was ’n tipiese voerkraalrantsoen soos 
in die tabel hieronder aangedui. Rantsoen 2 was ’n aanvang-, groei- en 
afrondingsrantsoen met ’n hoë ruvoerinhoud. Die voertyd het oor 153 
dae gestrek.

“’n Energieaanvulling vir die uit-
groei van bulle is nie nadelig nie, 
mits dit op lae vlakke gegee word. 
Die rantsoen behoort ’n veselin-
houd van sowat 20% (droë basis) 
te hê wat beteken dat die helfte 
daarvan ruvoer moet wees.” Dit was 
die aanbeveling van Johan Mouton, 
tegniese bestuurder van Molatek, 
tydens die sewende jaarlikse Harte-
beestloop-boeredag op 14 Mei.

Hy het produsente aangeraai om 
vroegtydig te begin om hul bulle vir 
die dekseisoen voor te berei sodat 
hulle nie op die laaste nippertjie ’n 
tipiese voerkraalrantsoen hoef te 
gebruik om hulle vinnig in die regte 
kondisie te kry nie. Die ruvoer in die 
rantsoen moet ook van goeie gehalte 
wees om goeie groei mee te bring en 
gereelde oefening is belangrik vir die diere. “Dan sal groeirantsoen sy werk 
doen sonder om funksionele vrugbaarheid te benadeel. Toetse het bewys 
dat ’n te hoë energiedieet semen met gedraaide stertjies kan veroorsaak.”

Die waarde van reproduksie in ’n koeikudde is alombekend. Baie sorg 
en aandag word gewoonlik aan hulle gegee ten einde hierdie belangrike 
ekonomiese eienskap ten volle te ontgin, het Johan gesê. In die proses 
word bulle soms afgeskeep, maar daar word steeds van hulle verwag 
om te presteer en die koeie ná ’n lang winter te dek. Indien hul kondi-
sie nie na wense is nie, word ’n hoëvlak energierantsoen gewoonlik ge-
gee, maar dit het nie altyd die gewenste uitwerking nie.

Die praktyk om bulle dekgereed te kry deur hoëvlak energieaanvul-
lings toe te dien is ewe bekend, maar kan tot ’n oormaat skrotumvet 

Vergelyking: Hoë vlakke energie teenoor 

Johan Mouton, tegniese bestuur-
der van Molatek.
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Die resultate
Die tabel hieronder wys, soos verwag, dat die hoëvlak energierantsoen 
beter groei meegebring het. Die diere wat Rantsoen 1 gekry het, het 
teen 1 464 g per dag gemiddeld 171 g per dag beter gegroei as die die-
re wat Rantsoen 2 gekry het en 1 293 g per dag gegroei het. Die diere 
op Rantsoen 1 het van 227 kg lewendige massa gegroei tot 451 kg teen-
oor die ander groep wat van 228 kg tot 425 kg gegroei het.

Die tabel hieronder dui op die progressiewe gemiddelde daaglikse 
toename (GDT) tussen die twee toetsgroepe. Neem kennis dat uiterste 
koue wat met sneeu en reën gepaard gegaan het tydens die proeftyd-
perk voorgekom het.

Voeromset en rumens
Die tabel hierbo wys dat die voeromsetprestasie, wat met die hoëvlak 
ruvoerdieet behaal is, ’n beter voeromsetverhouding as die hoëvlak 
ener gierantsoen gerealiseer het. Beide groepe beeste se rumens was 
baie goed ontwikkel met geen rumenskade nie. “Dit beklemtoon die 
feit dat rumenskade ook deur foutiewe kripbakbestuur veroorsaak kan 
word, ongeag die rantsoen. Daar is ook geen ander orgaanafwykings 
by enige van die groepe gevind nie,” het Johan gesê.

Die tabel hieronder wys die voerinname data van beide behandelings.

Bepunting
Die bulle is ná ’n aanpassingsperiode van 30 dae subjektief bepunt vir 
hul potensiaal om as teelbulle te ontwikkel. Hul kloudiepte en -lengte 
is ook gemeet. Hierdie punte en metings is aan die einde van die proef-
tydperk herhaal. Geen afwykings is waargeneem wat die uitgroei van 
kloue betref nie en geen kootprobleme het by enige van die diere 
voorgekom nie.

“Die feit dat geen abnormale groei van hoewe onder die diere voorge-
kom het wat ’n hoëvlak energierantsoen gekry het nie, kan beteken dat 
dit dalk ’n genetiese probleem kan wees, veral as in ag geneem word dat 
die verskynsel gewoonlik by individuele diere voorkom en nie noodwen-
dig in ’n groep nie. Voeding het in die studie dus geen fenotipiese pro-
bleme laat ontstaan nie.”

Skrotum-evaluasie
Hoewel beide groepe dieselfde beginmassa gehad het, het die diere 
wat die hoë ruvoerdieet gekry het, ’n 29% toename in skrotumomvang 
oor die voertydperk gehad teenoor die ander groep wat net 16% toe-
geneem het. “Die diere op die hoë ruvoerdieet se gemiddelde skrotum-
omvang was kleiner as dié van die ander groep wat die persentasie 
massa toename verwarrend kan laat lyk. In konteks gesien het beide 
groepe goeie ontwikkeling van testisomvang gehad en by ’n omtrek 
van meer as 36 cm geëindig,” het Johan verduidelik.

Tydens die vrugbaarheidondersoek en ontleding van die testes is 
geen fenotipiese verskille waargeneem nie. Die totale testikelmassa 
het bestaan uit 30% vet en 70% testikelweefsel nadat die vel verwyder 
is. Hierdie tendens was dieselfde by beide groepe.

Die totale testisgewig van die diere wat op die hoëvlak energiedieet 
was, was egter hoër as dié van die ander groep, hoewel beide groepe 

hoë vlakke ruvoer 
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Hoë vlakke energie 
teenoor hoë vlakke ruvoer
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tot dieselfde skrotumomvang ontwikkel het. “Hieruit kan nie veel waar-
geneem word nie aangesien die testismassa tydens die aanvang van 
die studie nie bekend was nie. Kliniese ondersoeke van die seminale 
vesikels van die die re op die hoëvlak energiedieet het wel meer abnor-
maliteite getoon. Wat wel belangrik is, is dat goeie testisontwikkeling 
by beide groepe plaasgevind het en dat die vetaanpakking tussen die 
groepe nie verskil het nie.”

Johan het bygevoeg dat bulle met ’n goeie skrotumomvang van min-
stens 35 cm op 18 maande ou der dom ’n beter konsepsieprestasie toon 
as dié met ’n kleiner omvang. “Vroulike diere wat gebore word van bulle 
met ’n goeie  skro tumomvang is ook geneig om vroeër op hitte te kom. 
Hierdie bulle se saad neig ook om gesonder te wees, wat verhoogde 
konsepsie meebring. Dit is die natuur se manier om te toon dat die hor-
monale werking korrek is.”

Semen-evaluasie
Die diere se saad is deur middel van elektrostimulasie getap wat die ge-
halte van die monsters soms nadelig kan beïnvloed. Die data is dus binne 
hierdie konteks geëvalueer. Die resultate tussen die groepe was rede-
lik dieselfde en binne die norme, behalwe dat die diere wat die hoëvlak 
energierantsoen gekry het se semen ses keer meer gedraaide stertjies 
ontwikkel het. “Dit kan vrugbaarheid benadeel. Ander studies het die-
selfde tendens van hierdie belangrike eienskap getoon.”

Voerkraalinligting 
Hoewel dit buite die konteks van ’n studie oor vrugbaarheid was, is die 
diere se uitslagpersentasies ook vergelyk. Beide groepe het A2 en A3 
karkasse gelewer. Die twee groepe se kondisie was dus dieselfde, hoe-
wel die groep wat meer ruvoer gekry het 15 kg ligter was.

Die gevolgtrekking
Die voorgenoemde inligting toon dat beide groepe bulle goeie diere-
prestasie behaal het ten spyte van die koue en reën wat ’n inhibe rende 
effek op produksie gehad het. Geen abnormaliteite was sigbaar wat 
kootontwikkeling betref nie. Die diere wat die hoë ruvoerrantsoen gekry 
het, het wel beter testisontwikkeling getoon. Die groep wat die hoë vlak 
energiedieet gekry het se semen het gedraaide sterte ontwikkel en ook 
swakker ontwikkeling van seminale vesikels getoon. 

“Ons het groter verskille verwag as wat gerealiseer het, wat vir ons 
aandui dat genetika waarskynlik ook ’n groot rol speel. Daarbenewens 
kon geen fenotipiese foute deur middel van ’n hoëvlak energierant-
soen meegebring word nie.

Rantsoen 2 kan dus met ’n geruste hart gebruik word om bulle se kondi-
sie te verbeter sonder om hul funksionele vrugbaarheid te benadeel. 
Alternatiewelik kan ’n produksielek soos Molatek se Background 18 
op die veld gegee word wat soortgelyke resultate as die hoë ruvoer-
dieet sal lewer. 

Veiling in beeld


