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BEEFMASTER SA

nomiese vooruitgang, is ’n 
ras geteel wat nommer een in 
Suid-Afrika is.

Dit is die ras met die grootste 
kuddegroottes onder alle rasse 
en die tweede grootste ras in 
Suid-Afrika. Dié ras het ook die 
beste koeidoeltreffendheid, met 
ander woorde, die persentasie 
wat ’n kalf van sy ma se gewig 
speen. Die Beefmaster-ras se ge-
middelde tussenkalfperiode is 
406 dae vir 29 518 vroulike die-
re ouer as twee jaar. Dit maak 
ons ’n leier in reproduksie in 
die beesbedryf.

Ekonomiese beesboerdery 
was nog altyd die dryfveer vir 
seleksie-eienskappe en daarom 
is die Beefmaster ’n leier in re-
produksie en sukses.

Beefmaster-kalwers is baie 
gesog in voerkrale. Hulle groei 

Beste bees 
vir beste 

eienskappe 
in kudde

Die Beefmastergenootskap is een van 
die voorste  genootskappe in Suid-Afrika 

omdat hy sy waardes hoog ag en sy boere 
ekonomiese vooruitgang bied.

Hierdie eienskappe maak 
dit die ideale ras om in ons 
diverse omstandighede oor die 
hele Suider-Afrika mee te boer. 

Mnr. Tom Lasater van Ame-
rika het in die vroeë 1900’s 
begin om die ras te ontwik-
kel en dit is in 1954 deur die 
Amerikaanse departement van 
landbou as ’n volwaardige ras 
goedgekeur.

Die ras is ’n driehoekskrui-
sing tussen Hereford, Short-
horn en Brahman. 

Die Beefmaster-ras is sedert 
die middel 1980’s in Suid-Afri-
ka ontwikkel en gebruik, en 
ondanks sy herkoms, het die 
ras baie goed in Suid-Afrika 
aangepas en gepresteer. 

Met streng seleksie, goeie 
bestuur en ’n passie vir bees-
teling, met die klem op eko-

W
at is ’n bees te-
lers ge noot skap? 
Dit is mense met 
dieselfde visie 
en geesdrif om 

’n beesras aan te vuur na onge-
kende hoogtes, en wat sonder 
kompromieë en met integriteit 
sy rasstandaarde en teelbeleid 
toepas. 

Die Beefmaster-genootskap 
van Suid-Afrika is ’n spreek-
woordelike voorbeeld daarvan, 
daarom sien ons die groei in ons 
ledetal, beesgetalle en mark-
aandeel in die stoetbedryf.

Die Beefmasters is geselekteer 
vir die volgende eienskappe:

 ■Vrugbaarheid.
 ■Melkproduksie.
 ■Bouvorm.
 ■Aanpasbaarheid.
 ■Gehardheid.

BRIEF VAN DIE VOORSITTER      GERRIE JANSEN VAN RENSBURG

goed, het ’n goeie raamgrootte, 
is gehard teen siektes en het ’n 
goeie temperament.

Die samestelling van die sin-
tetiese ras is ideaal vir gemakli-
ke, funksionele beesboerdery 
en komplementeer enige ander 
ras met kruisteling.

Die Beefmaster se erfdwang 
en voorspelbaarheid is hoog 
en daarom is die gebruik van 
Beefmaster-bulle die vinnigste 
manier om enige beeskudde se 
produksie en winsgewendheid 
te bevorder.

Moenie agterbly nie. Word 
deel van die Beefmaster se suk-
sesverhaal. 

Mnr. Gerrie Jansen van  Rensburg, die voorsitter van die Beefmaster-
Beestelergenootskap. 
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1  Die ras is saamgestel uit die Brahman, Hereford en Shorthorn en is jare lank aan streng seleksieproduksie-eienskappe blootgestel.

2  Die gemiddelde koeigewig by geboorte is 518 kg, wat dit ’n mediumraamkoei maak.

3  Die Beefmaster is een van die vinnig groeiende rasse in Suid-Afrika en is die tweede grootste ras.

4  Beefmasters kan in rasegte kuddes gebruik word of by ander rasse waar die basterkrag se maternale eienskappe groot  

         verbeteringe in ’n kudde teweeg kan bring.

5  Beefmasters is bekend om hul kalm temperament en is hoogs aanpasbaar vir ruwe terrein, koue, hitte en droë seisoene.

6  Die toekoms is blink — Beefmaster Suid-Afrika is in die hande van hoogs bekwame telers.

7  Die gemiddelde kuddegrootte is net minder as 450 diere, wat genetiese vordering vergemaklik.

8  Daar is ’n streng keuringsproses van jong bulle, waarvan sowat 20% nie gekeur word nie.

9  Ná die eerste diere in Suid-Afrika aangekom het, was daar ’n groot vraag na die teelmateriaal. Die ras is amptelik in 1987 erken.

10  Die Beefmaster-ras is van 1937 af deur Tom Lasater ontwikkel en is in 1954 amptelik as ’n ras in Amerika erken. 

11  Die gemiddelde eenjaaroudgewig van ’n bees is 294 kg en die gewig op 18 maande is 373 kg.

12 Die koeie is mediumraamdiere en bekend om hul vrugbaarheid. Die rasgemiddelde is: tussenkalfperiode 395 dae, geboortegewig  

         35 kg. Die koeie produseer van die hoogste speengewig van alle rasse.

13 Die Beefmaster-beestelersgenootskap het amper 63 000 geregistreerde diere.

14 Die landwye gemiddelde geboortegewig van die Beefmaster is 35 kg en die speengewig is 242 kg.

15 Veilings onder die beskerming van die genootskap bevestig die data en keuring om die produk te onderskryf.

16 Voerkrale betaal ’n premie vir Beefmasters vir hul aanpasbaarheid, vinnige groei en vleiseienskappe. FOTO’S: VERSKAF
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siaal bewys dat hy gunstig vir 
speengewig is. Sy teelwaarde vir 
speengewig moet dus positief, 
oftewel hoër as die rasgemiddel
de wees. Die voortdurende toe
passing van hierdie vereiste sal 
lei tot die verhoging van die al
gehele genetiese potensiaal van 
die kudde, hetsy dit ’n stoetery 
of kommersiële kudde is.

VRUGBAARHEID
Vrugbaarheid is die belangrikste 
eienskap in ’n seleksie program, 
maar dit is taamlik laag wat 
oorerflikheid betref. Die rede 
hiervoor is dat dit baie sterk 
beïnvloed word deur bestuur 
en omgewing. 

Dit is die belangrikste eien
skap wat winsaandrywers in ’n 
kudde beïnvloed. Die gesegde 
dat ’n swak kalf beter as 
geen kalf is 

Swaar speenkalwers van 
hoogs vrugbare koeie
Die Beefmaster-ras is bekend om sy swaar en gesogte speenkalwers.  

Aangepaste mediumraamkoeie speen baie na aan die helfte van hul eie gewig.  
Hierdie prestasie word in ekstensiewe gebiede reg oor Suid-Afrika behaal.

speenkalwers in ’n ekstensiewe 
omgewing word die vae eien
skap van aanpasbaarheid ook 
betrek. Dit blyk wel die grond
slag van aanpasbaarheid in 
boerderytoestande is die sleutel 
tot prestasie wat vrugbaarheid 
en speengewig betref. 

Tradisioneel kan die twee 
eienskappe teen mekaar werk, 
maar in die geval van die Beef
master word daar gelyktydig 
vordering gemaak.

SPEENGEWIG
Speengewig is wel matig oor
erflik en een van die belangrike 
winsaandrywers in ’n vleis
beesboerdery. 

Om besluite hier te neem wat 
kan lei tot ’n afname van 5% 
of 10% in speengewig, word 
nie aanbeveel nie. Enige stoet
bul moet die genetiese poten

D
ie Beefmaster is een 
van die vinnigste 
groei ende rasse in 
SuidAfrika en die 
naasgrootste vleis 

 beesras in SuidAfrika. Daar 
moet baie goeie redes vir hierdie 
prestasie wees. 

Die vader van die Beefmaster 
in Amerika, Tom Lasater, het 
verwys na die nodigheid om  
jou teeldoelwitte taamlik een
voudig te hou. 

LÊ REGTE KLEM
Die klem op menige teeldoelwit 
maak die vordering moeiliker 
en stadiger. Deur teeldoelwitte 
konsekwent en taamlik eenvou
dig te hou, kan meer vooruit
gang verseker word. 

Met die klem deurgaans op 
vrugbaarheid en goeie 

nie, is hier van toepassing. Al 
die winsge wende kuddes het 
goeie kalfper sentasies.

Beefmasterkuddes word in 
hierdie verband streng bestuur 
volgens die Lasaterbeginsels. 
Daar word verwag dat ’n koei 
dragtig sal wees of ’n kalf langs 
haar sal hê. Die beginsel is ver
onderstel om ook in kommer
siële kuddes toegepas te word. 

’n Goeie aanbeveling is om 
vervangingsverse elke jaar te 
kies indien hulle self in die  
eerste agt weke van die dektyd 
gebore is. 

Hierdie bestuurspraktyk sal 
mettertyd verseker dat met  
seleksie net die vrugbaarste 
vroulike diere in die kudde 
sal agterbly.

JOHN RAFFERTY

Die Beefmaster is bekend om sy aanpasbaarheid en goeie temperament 
en het die vermoë om in ekstensiewe veldtoestande te presteer.



16 Junie 2022 |  Bylae tot Landbouweekblad  |  BEEFMASTERS  |  7

KOMBINASIE
Daar word aanvaar dat koeie 
wat partykeer te veel melk het, 
veral in suurveld of baie droë 
toestande, kondisie verloor en 
dan nie dragtig word nie. Dit 
kom meer dikwels by groot-
raamdiere voor. 

Die twee eien skappe van hoë 
speengewig en vrugbaarheid 
loop gewoonlik nie saam nie. 
Die kwessie is om albei saam 
mettertyd te laat ontwikkel, wat 
nie aldag maklik is nie. 

In bespiegelings en gesprekke 
hieroor word sterk vermoed dat 
die natuurlike aanpasbaarheid 
van die Beefmaster-medium-
raamkoei haar wel in staat stel 
om hoogs vrugbaar te wees én 
’n swaar speenkalf te hê. 

Uit die Lasater-teelbeginsels 
is dit ook vereistes wat van die 
beginjare van die Beefmaster-ras 
in Texas deur Tom Lasater toe-
gepas is. 

Met die konstante seleksie 
oor die jare heen is dit een van 
die wonderlikste kombinasies 
vir winsgewende vleisbees-
produksie wat bestaan.

’n Besondere prestasie van die 
Beefmaster-ras is om ’n wêreld-
leier te wees wat winsgewende 
eienskappe betref. Die gewild-
heid van die ras onder kom-
mersiële beesboere is ’n bewys 
hiervan. Die eenvoudige, dog 
pragmatiese teelbeginsels wat 
oor jare toegepas word, bly die 
hoeksteen hiervan.

AANPASBAARHEID
Die samesteling van die Beef-
master-gene uit die Brahman, 
Hereford en Shorthorn ver-
seker dat aanpasbaarheid,  
tesame met groei en vrugbaar-
heid, nie net wensdenkery bly 
nie, maar ’n werklikheid is.

Aanpasbaarheid by hitte, 
weerstand teen bosluise, goeie 
temperament én die vermoë om 
in ekstensiewe veldomstandig-
hede te presteer, bly eienskappe 
van die Beefmaster.

KRUISTELING
Kruisteling met ’n ras van sin-
tetiese agtergrond kan wel aan-
beveel word. 

Die ras se hoë vlakke van  
heterose (basterkrag) maak dit 
’n goeie keuse om in ander rasse 
se koeikuddes te gebruik. 

Die verhoging van speen-
gewig is ’n erkende prestasie. 
Buiten hierdie eerste voordeel 
kom ’n sterk tweede bate na 
vore. Die hoë vlakke van ma-
ternale heterose verseker dat 
die vervangingsverse uit só ’n 
kruisteelprogram baie produk-
tiewe koeie sal word.

DIE TOEKOMS
In vandag se moderne veeteelt-

tye is menige nuwe tegnologie 
tot telers se beskikking. 

Toetse vir genetiese afwykings 
en genomiese toetse wat teel-
waardes baie vroeër in ’n bees 
se lewe moontlik maak, is net 
twee hiervan. 

Deur die genomiese toetsing 
van alle stoetbulle sal telers baie 
vroeër in ’n dier se leeftyd beter 
inligting beskikbaar hê om be-
sluite te neem. 

Moeilik meetbare eienskap-
pe, soos vrugbaarheid, sal baie 
akkurater bepaal kan word. 

Die bestuur van eienskappe 

soos horing of poenskop, kleur 
en miostatien-afwykings is net ’n 
paar van die eienskappe wat ge-
bruik gaan word vir doelgerigte 
seleksie in die toekoms.

Die doelwit van aangepaste 
diere wat vrugbaar is en swaar 
speenkalwers lewer, sal steeds 
die Beefmaster-ras vooruit laat 
gaan. 

Die wense en behoeftes van 
kommersiële boere sal altyd in 
ag geneem word. 

Mnr. John Rafferty is ’n konsul-
tant vir Beefmaster SA.

Beefmaster-koeie is hoogs vrugbaar en speen sterk kalwers wat baie naby aan die helfte van hul gewig is. 

Met die Beefmaster is die boer verseker van beeste wat in veldtoestande kan presteer en goeie weerstand 
teen bosluise het. FOTO’S: VERSKAF



8  |    BEEFMASTER  |  Bylae tot Landbouweekblad  |  16 Junie 2022

BEEFMASTERS

van die tradisionele rasse is nie 
ideaal aangepas vir die warm en 
droë omgewings met bosluise 
waarin in die land geboer word 
nie. Mettertyd het die gebruik 
van Bos indicus-rasse by Bos 
taurus-rasse toegeneem. Die 
verhoogde aanpasbaarheid van 
die Bos indicus-rasse het gelei 
tot ’n totale styging in die pro-
duktiwiteit van beeskuddes in 
die taaier omgewings. 

KRUISTEELTDILEMMA
Die grootste dilemma van 
kruisteling is die hantering van 
twee uiteenlopende behoeftes, 
naamlik om goeie speenkal-
wers te bemark en terselfder-
tyd vervangingsverse te teel. 
Om speengewig te laat styg, is 
die maklike probleem. Dit is 
die eienskappe van die vroulike 

Basterkrag is die 
beesboer se vriend

Die klem op inteling het onwetend die oogmerk van beesboere 
weggeneem van optimale produksie en maksimum wins.  

Inteling word soms gebruik as deel van die stoetteler se planne 
om eenvormigheid te bevorder of spesifieke gene vas te lê. 

kend is om groei in ’n goed 
beplande program. 

In die meeste gevalle van 
kruisteling ondervind die bees-
boer ’n tekortkoming in sy eie 
kudde wat dan aangevul kan 
word met komplementêre eien- 
skappe van ’n ander ras.

MARKVEREISTES
In gevalle waar die vraag na ’n 
ras daal, is dit nodig om met 
’n ander ras te teel wat beter 
in die mark se behoeftes kan 
voorsien. ’n Tipiese voorbeeld 
is wanneer voerkrale nie meer 
’n sekere ras gesog vind nie. Dan 
kan kruisteling taamlik vinnig  
’n aanpassing teweegbring.

OMGEWING
In Suid-Afrika is die verskil tus-
sen omgewings baie groot. Baie 

D
it word wyd aanvaar 
dat inteling die voor-
koms van ongewens-
de, resessiewe gene 
na vore bring en ’n 

subtiele verlaging in produk-
tiwiteit veroorsaak. ’n Goed 
beplande kruisteeltstelsel kan 
voordelig wees. Met kruiste-
ling word die impak van sulke 
gene byna heeltemal vermy. Die 
gebruik van kruisteling vir die 
voordele van basterkrag word 
ook baie deur kommersiële 
beesboere gebruik.

Met goed beplande raskeuses 
word rasse wat mekaar aan- 
vul, gebruik om hul gesament- 
like goeie eienskappe in een 
dier te probeer kry. ’n Voor-
beeld hiervan is om ’n ras wat 
bekend is om gehardheid te 
kombineer met ’n ras wat be-

vervangingsdiere uit die kruis-
teling wat die probleem raak.

SINTETIESE RASSE
Die meeste rasse wat tans in 
Suid-Afrika gewild is, is Bos 
indicus-gegronde sintetiese 
rasse. Telers van dié rasse het 
mettertyd probeer om die hoogs 
gewenste eienskappe van die 
grondslagrasse saam te voeg in 
een ras. Die ouer van dié rasse 
kry al hoe stabieler gene. Die 
stelling dat die rasse nie geskik 
is vir kruisteling nie, word nou 
verkeerd bewys. Beplande 
kruisteling met sulke rasse lei 
tot goeie resultate.  

VOORDELE VAN 
KRUISTELING
Individuele kruisteling. Dit 
word gedefinieer as die verbe-
tering van die nageslag bo die 
gemiddelde behaal deur die 
gemiddelde van die ouers.
Maternale basterkrag. Dit is 
die basterkrag behaal deur 
kruisgeteelde koeie, en is ge-
woonlik groter as die indivi- 
duele basterkrag vir eienskappe 
wat deur maternale eienskappe 
beïnvloed word.

Die kruiskoei moet die beste 
kombinasie van eienskappe hê 
om in die omgewing te presteer. 
Die keuse van bul kan meer 
geneig wees om prestasie-eien- 
skappe te verseker.

BEEFMASTER SA

Die kruiskoei moet die beste kombinasie 
van eienskappe besit om in die spesifieke 
omgewing te presteer. FOTO’S: VERSKAF

   JOHN RAFFERTY
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Terminale kruisteling kan 
ook gebruik word, waar die 
produk hoofsaaklik vir be-
marking gesog is. Kruisbulle 
moet vervangingsverse teel uit 
die vrugbaarste koeie en daar-
na kan terminale kruisbulle 
gebruik word waar geen van 
die nageslag behou word nie. 
In kommersiële boerderye is 
dit nie ’n maklike taak om dié 
beginsel uit te voer nie.

Wanneer dit by kruisteeltras-
keuse kom, is die maklikste om 
met ’n ras te werk wat  swaarder 
speenkalwers gee én gesogte 
vervangingsverse kan lewer.

DIE BEEFMASTER SE  
KRUISTEELTVOORDELE
Die genetiese vermoë om sterk 
groeiende kalwers by enige an-
der ras te teel, is reeds bekend. 
Veilige geboortes met ’n verho-
ging van 30 kg of meer in die 
speengewig kan verwag word.

Daar hoef ook nie spesiaal 
beplan te word vir vervangings-
verse in so ’n kruisteeltprogram 

nie. Die Beefmaster word gere-
ken vir sy hoë vlak van mater-
nale basterkrag. Dié kruisverse 
dra die potensiaal om uitsteken-
de moeders te wees.

In kommersiële kuddes kan 
die korrekte samestelling van 
gewenste gene met die gebruik 
van die korrekte ras die beslom-
mernis van verskillende rasse 

vervang. Die beste sintetiese 
rasse maak dit moontlik. 

Mnr. John Rafferty is konsul-
tant vir Beefmaster SA.

Kruisbulle moet vervan- 
gingsverse teel uit die 
vrugbaarste koeie. Daar- 
na kan terminale kruis- 
bulle gebruik word waar 
geen van die nageslag 
behou word nie.
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Een van die sleutels tot  
’n suksesvolle kudde

Pas streng seleksie toe met verse omdat hulle ’n groot rol gaan speel 
in die toekomstige winsgewendheid van ’n kudde.

ook om ’n groot persentasie 
in die eerste 60 dae van die 
dekseisoen dragtig te kry.
 ■Beperk kalfprobleme tot die 
minimum.
 ■Een van die belangrikste tye 
van ’n vers se produktiewe 
lewe is om gou herbeset te 
word ná haar eerste kalf.
 ■Streef daarna om ’n taamlik 
swaar kalf te speen.

DIE SELEKSIETOETSE 
Enige kudde – stoetery of 
kommersieel – moet doelwitte 
opstel wat op langer termyn na-
gestreef moet word. Die sluit 
in aspekte soos reproduksie, 
veilige geboortes, aanpasbaar-
heid, swaar speenkalwers, 
moedereien skappe en ’n mak 
temperament.

N
et soos skoolkin-
ders eksamens moet 
slaag, moet verse in 
’n kudde ’n reeks 
eksamens of selek-

sies deurkom. Die doelwit is 
om eendag in die toekoms 
aangepaste, vrugbare en goeie 
moeders as die grondslag van 
’n kudde te kry.

VERSDOELWITTE
 ■Beperk die onproduktiewe 
lewe van ’n vers tot die prak-
tiese minimum. Die tydperk 
tot eerstekalf-datum is die 
tydperk van haar lewe wat 
sy nog nie produktief bydra 
tot die kudde nie.
 ■Kry ’n hoë persentasie verse 
dragtig binne 90 dae van ’n 
dekseisoen, maar probeer 

JOHN RAFFERTY

SPEENTYDSELEKSIE
Die eerste seleksie van verse is 
teen die swakste groeiers, en die 
verse met fenotipiese defekte en 
ander ongewenste eienskappe, 
soos geen vroulikheid. Al die 
laespeenindeksverse word ook 
hier uitgehaal.

Verse wat nie in die eerste 
60 dae van die kalfseisoen ge-
bore is nie, kan eenkant geskuif 
word. Verse uit moeders met 
swak tussenkalfperiodes (TKP) 
of ’n swak vrugbaarheidsteel-
waarde word hier uitgeskot.

Ander verse met ander on-
gewenste eienskappe, soos  
rankerigheid, voorkoms van 
swak temperament en tekens 
van hormonale wanbalans, 
word ook uitgeskot.

SELEKSIE NET  
VOOR DEKTYD
In stoetkuddes word teelwaar-
des vir speen en jaaroudgewig 
gebruik. In kommersiële kud-
des kan ’n basiese kudde-indeks 
gebruik word. Verse kan op 
grond hiervan uitgeskot word. 

Indien die kudde met ge-
boorteprobleme sukkel, kan 
pelvismetings gedoen word en 
die verse wat te klein is, kan 
hier uitgeskot word.

Telersgenootskappe doen 
’n keuring op die ouderdom. 

Dit is ’n goeie geleentheid om 
verse wat nie aan die vereistes 
voldoen nie, uit te skot.

Verseker dat meer verse ge-
dek word as wat uiteindelik 
benodig gaan word om in die 
kudde agter te bly. 

SELEKSIE MET DRAGTIG-
HEIDSONDERSOEK
Met dragtigheidsondersoeke 
word verse wat nie dragtig is, 
uitgeskot. Maak aantekeninge 
oor die verse wat die verste 
dragtig is sodat hulle as priori-
teit geselekteer kan word. Maak 
ook seker dat hulle binne die 
beoogde dekseisoen gaan kalf. 

Ná haar eerste kalf het koeie 
meer tyd nodig om bronstig te 
raak as ouer koeie. 

Om hulle ’n regverdige kans 
te gee, word aanbeveel dat verse 
gewoonlik ’n maand voor die 
koeie bul toe gaan.

FINALE SELEKSIE
Die finale seleksie vind plaas 
met die speen van hul eerste 
kalwers. Die koeie wat dan in 
die kudde opgeneem word, sal 
gesonde teelwaardes of speen-
indekse hê. Hulle moet teen 
daardie tyd die tweede keer 
dragtig wees. 

In tye van erge droogte 
kan sommige verse baie swak 

Vermy oormatige energie in die vers-
rantsoen in die laaste twee maande 
van hul dragtigheid. Dit kan tot swaar-
der kalwers lei en dan ook die ge-
paardgaande probleme. FOTO: VERSKAF
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kondisie toon. As sy slegter as 
haar portuurgroep vaar, is dit 
’n goeie tyd om haar uit te skot.

DOELWIT
Dit is duur om verse groot te 

maak. Goeie beesbestuur moet 
noukeurig toegepas word. 
Goed bestuurde kuddes sal 
oortollige verse beskikbaar hê 
om te kan bemark.

Jou beste teelverse teel jy ge

woonlik self. Dit is alombekend 
dat die beste verse normaalweg 
nie op die mark kom nie.

ALGEMEEN
 ■Bestuur die verse apart 
van die koeie in hul eer
ste seisoen of selfs tweede 
seisoen indien moontlik. 
Die ouer koeie is geneig om 
die jong moeders af te knou 
by die water en voerkrippe.
 ■Dek verse wanneer hulle 
sowat 65% van hul volwasse 

gewig bereik. Vir medium
raamkoeie word sowat 
330  kg tot 350 kg as die 
minimum beskou.
 ■Die konsep van ’n versbul 
moet net gebruik word 
indien die kudde ’n taamli
ke voorkoms van geboorte 
probleme het. Die seleksie 
vir bulle met klein kalwers 
moet net as laaste uitweg 
oorweeg word. Om vir klei
ner kalwers te selekteer, 
kan jy indirek ook vir swak 

Enige kudde, hetsy stoetery of kommersieel, moet doelwitte opstel wat oor ’n langer termyn nagestreef moet 
word. FOTO: LBW-ARGIEF

’n Baie gesonde koei-kalfverhouding 
bly een van die mooiste dinge.

Gebruik genoeg bulle aan die begin van die versdekseisoen. Een bul 
vir elke 15 of 20 verse kan verseker dat almal wat bronstig word, wel 
gedek word. Dit is in elk geval een maand voor die bulle koeie toe gaan 
en hulle kan in daardie maand na die verse toe gaan. FOTO: VERSKAF
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Eerstekalfkoeie moet baie noukeurig bestuur word. Terwyl hulle 
hul eerste kalwers soog, moet hulle weer dragtig word. In dié 
tydperk groei sy ook nog. Fyn waarneming van haar kondisie 
is raadsaam. In strawwe tye kan haar kondisie agteruitgaan. 
Byvoeding moet oorweeg word as probleme opgemerk word.

Bestuur die verse apart van die volwasse koeie tot hulle die 
tweede keer kalf. Die beste weiding en moontlikheid van byvoe-
ding kan dan makliker bestuur word. Die mededinging by water 
en voerkrippe word makliker vir die jong diere.

As verse op drie jaar ouderdom of meer spesifiek op 34-35 
maande die eerste keer moet kalf, moet gewaak word teen verse 
wat in baie goeie kondisie voor dekking is en voor kalftyd te veel 
vet neerlê. Die bekende knoppe om die stert is amper te laat 
om die probleem op te let. Vetneerlegging kan vrugbaarheid 
of selfs geboortegemak belemmer.

Dek genoeg verse om die bestes van hulle in die kudde te kan 
opneem. Dragtige verse wat nie in die kudde agterbly nie, het ’n 
goeie verkoopswaarde. Die aanvanklike groep word kleiner en 
kleiner namate beweeg word van die oorspronklike speengroep 
tot by die dragtigheid van hul tweede kalf. Die groep kan maklik 
halveer oor dié tydperk. Onthou dat jou eie vrugbare aanteel-
verse die veiligste opsie is vir toekomstige diere in die kudde.

Sinchronisasie begin toenemend gebruik word om te verseker 
dat die verse vroeg in ’n kort dekseisoen vat. Dit vergemaklik 
die gebruik van kunsmatige inseminasie (KI). Die praktyk moet 
eerder nie gebruik word om minder vrugbare verse aan te moe-
dig nie. Verkieslik moet verse op eie stoom vroeg dragtig word.

In stoetkuddes word teelwaardes vir speen en jaar
oud gewig gebruik. In kommersiële kuddes kan ’n 
basiese kuddeindeks gebruik word. FOTO: LBWARGIEF

groei selekteer. Vermy hoë 
voedingsvlakke in die laas-
te vyf weke van dragtigheid 
omdat dit wel geboortegewig 
kan opstoot.
Die nougesette en goeie be-

stuur van die vers in jou kudde 
en streng seleksie dra baie daar-
toe dat die finale koeikudde 
produktief en winsgewend sal 
wees. 

Verwysing
Leslie Bergh. Seleksie en Be-
stuur van Verse. Beefmaster 
Joernaal 2013.

ENIGE KUDDE – 
STOETERY OF 
KOMMERSIEEL 

– MOET 
DOELWITTE 
OPSTEL WAT 
OP LANGER 

TERMYN 
NAGESTREEF 
MOET WORD. 



Donderdag 22 Julie 2021 om 11:00
Monte Video Veilingslokaal

(Op die R707 tussen Marquard en Senekal)
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PRODUKSIEVEILING

30 Beefmaster Bulle

Riana de Beer 082 770 2757 (Eienaar)
Ian Grobbelaar 060 965 6207 (Afslaer)
Piet Joubert 083 306 1314 (Bemarker)

AANBOD

NAVRAE:

Maak gebruik van die SwiftVEE platform
om aanlyn te bie indien u nie die veiling

kan bywoon nie.Registreer by

www.swiftvee.com

Voorwaardes: Vleissentraal se standaard
veilingsvoorwaardes geld. Kontant, Kaart- en

Internetfasiliteite vir betalings op veiling beskikbaar.
BTW is betaalbaar.

FICA: Bewys van woonadres, BTW sertifikaat
& ID. (Verbruikersbeskermingswet - 68 van 2008)
Afslaer & Verkoper behou die reg voor om items

voor of tydens die veiling te onttrek of by te voeg.
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BEEFMASTER

* Kontak Riana vir
besigtiging van diere

NAVRAE:

7 Moontlik 3 in 1 Koeie
50 Oop Verse, reg vir die Bul

7 Dragtige Koeie
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kudde die grondslag waarop 
die res volg. Sodoende selekteer 
ons indirek vir aangepaste diere 
wat goed op ons plaas op veld
toestande presteer. Dit verseker 
dat ons maksimum wins uit die 
boerderypraktyke genereer.”

DUIDELIKE DOELWITTE
Van der Schyff glo bestuurs
praktyke moet deeglik toegepas 
word om te verseker dat verse 
vanaf speen tot op 14 maande 
oud goed groei. Prestasietoet
sing help hom om mettertyd 
verse te teel wat hierdie doel
witte maklik bereik.

’n Besetting van 85% is ’n 
slaagsyfer. Die mikpunt is egter 
90%, en die afgelope vyf jaar 
was die besettingsyfer bo 90%.

Tweedens lê Van der  Schyff 
sterk klem op akkurate en be
troubare syfers. Hy sê jare se 
teling, tesame met akkurate sy
fers, stel hulle in staat om die 
voorspelbaarheid van die nage
slag beter te bepaal. Sodoende 
word besluite met insig geneem 

Regte grondslag  
lei tot sukses

Kernbeginsels, soos streng seleksie vir vrugbaarheid en akkurate 
syfers, is deel van die Schyff Beefmaster-stoetery se suksesver-

haal. Dit beteken besluite kan met meer insig geneem word.

WAAR DIT BEGIN HET
“Ons kudde het ontstaan uit 
kommersiële vroulike diere 
waarmee reeds op die plaas 
geboer is.  Hieruit is die regte 
tipe geselekteer en is vordering 
gemaak tot waar ons nou is,” 
sê Van der Schyff.

Seleksie vir vrugbaarheid 
was uit die staanspoor een van 
die belangrikste beginsels. Daar 
word verwag dat alle vroulike 
diere jaarliks moet kalf. Daar
die kalf moet ’n goeie speen
gewig hê en sterk en gesond 
wees. Vroulike diere moet in 
die eerste plek hierdie doel be
reik voordat daar na enigiets 
anders gekyk word. Hulle word 
geen tweede kans gegun nie.

“Ons verse kalf reeds op twee 
jaar en ook vir hulle is daar 
geen uitsondering nie. Slegs die 
vrugbaarste, jong vroulike diere 
bly op die plaas aan. Hierdie 
verse moet op veldtoestande en 
met lekaanvullings dié doelwit
te behaal. 

“Vir ons vorm ’n vrugbare 

O
p Rietfontein het 
hy die groot voor
reg om deel van 
’n vierdegeslag 
familieboerdery te 

wees, sê mnr. Wilhelmus van 
der Schyff. Rietfontein, naby 
Bultfontein in die Vrystaat, is 
die tuiste van die Schyff Beef
masterstoetery.

“Dit is bedrywig op die plaas 
en dit is lekker om te weet ’n 
lys met dagtake lê voor. Ons 
werk met passie, entoesiasme 
en ’n doel voor oë: Doen dit 
wat jy doen na die beste van 
jou vermoë en maak ’n verskil.” 

Sedert die begin van Schyff 
Beefmasters in 2008 was daar 
vir die Van der Schyffs ’n paar 
kernbeginsels wat vandag 
steeds deel van hul praktyke 
uitmaak – seleksie vir vrug
baarheid, syfers wat akkuraat 
en betroubaar is, en goeie 
menseverhoudinge bou met 
bestaande en nuwe kennisse.

en tyd bespaar. Prestasietoet
sing word om dié rede gedoen. 

“Uit die fase Dtoets op jong 
bulle bekom ons baie inligting 
wat ons help met keuses ten 
opsigte van die vroulike diere. 
Vir ons is die doel van die fase 
Dtoets juis om swak groeiers te 
identifiseer, asook dié wat bui
tengewoon goed gegroei het. Al
bei hierdie tipes is nie ideaal nie.”

In hierdie toets word van 
die jong bulle verwag om op 
veldtoestande te presteer met 
minimum lekaanvullings. Hulle 
moet nie net hulself kan onder
hou nie, maar ook groei en ’n 
gewig van 120 kg in 150 dae 
aansit. Uit die totale groep van 
ongeveer 120 bulle word slegs 
dié bulle gebruik wat volgens 
Van der Schyff die ideale bou
vorm het en wie se moeders 
goed presteer het. Hy kyk ook 
na die Blupsyfers van die bulle.

Gevolglik word verse geteel 
wat ná speen, sonder moe
dersmelk, goed op die veld 
groei en genoeg gewig aansit 
om suksesvol op 14 maande 
gedek te kan word.

“Wanneer die bulle vir die 
jaarlikse produksieveiling ge
reed gemaak word, besef ek 
opnuut hoe bevredigend dit is 
om te weet dat nuwe mensever
houdinge gebou is en beter bul
le geteel is. Ek hoop dat ons 
boerdery nog baie sukseshoof
stukke gaan inhou.” 

NAVRAE: Schyff Beefmasters, web: 
www.schyff.co.za
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Beefmaster bly 63% van die 
moontlike basterkrag in die 
nageslag behoue.

Dit is betekenisvol omdat die 
meeste ander rasse slegs 47% 
basterkrag behou.

OORERFLIKE 
EIENSKAPPE
Moeder-basterkrag is die toe-
name in produksie van ’n koei 
bo dié van die gemiddelde van 
haar ouers se ras.

Voordele van moeder-baster-
krag word gesien in moederli-
ke vermoëns, voortplanting, 
langlewendheid, kalf-oorleef-
baarheid, kilogram kalf ge-
speen, en vroeë geslagsrypheid 
(vroegryp).

Een van die belangrikste 
oorerflike komponente is vrug-
baarheid. Kruisteling met die 
Beefmaster lei dus tot ’n groot 
verbetering in lae oorerflike 
eienskappe, soos vrugbaarheid.

Dit sal tot gevolg hê dat meer 
kalwers gebore word in ’n kor-
ter tydraamwerk, wat beteken 
’n koei sal meer vleis produseer 

Benut basterkrag
Moeder-basterkrag is die belangrikste eienskap in ’n koeikudde. 
Beefmaster-bulle is die belangrikste deel van enige kruisteel- 

program danksy hul bydrae tot moeder-basterkrag,  
sê mnr. Clark Rattray, eienaar van Pleasant View Beefmasters 

in die Swartberge in KwaZulu-Natal.
van hul ouers sal erf.

Die Beefmaster bied die beste 
kans op oorerflike eienskappe 
wat koeidoeltreffendheid die 
meeste sal beïnvloed. Dit is 
wat ’n beesvleisonderneming 
suksesvol maak.

Beefmaster-bulle sal die 
toename van 16% in baster-
krag oordra in die vorm van 
swaarder kalwers gespeen en 
produktiewer vroulike diere 
in byna elke eienskap. Dit is 
gelykstaande aan ’n groter in-
komste uit elke koei wat deur ’n 
Beefmaster-bul verwek is. 

Met kruisteling word byna 
elke eienskap verbeter: Die 
kalwers is sterker by geboor-
te en met speentyd, wat wins 
verbeter.

Die grootste voordeel wan-
neer met Beefmaster-kruiskoeie 
geteel word, is egter die moe-
der-basterkrag. Die dryf veer 
agter basterkrag is die behoue 
basterkrag in die koeikudde 
waarby die boer baat vind.

As gevolg van die unieke 
genetiese samestelling van die 

B
eesvleisprodusente 
weet almal die mark 
is tans op ’n hoogte-
punt. Dit word deur 
die outydse vraag en 

aanbod bepaal. Die gety sal 
egter draai en boere gaan die 
hoogste doeltreffendheid in die 
beesvleis-voorsieningsketting 
moet skep om mededingend 
te wees.

BETER NAGESLAG
Die mees bewese manier om 
doeltreffendheid in vleisbees-
produksie te bewerkstellig, is 
om heterose (basterkrag) te 
gebruik. 

Basterkrag is die verhoogde 
funksie van enige biologiese 
kenmerk in die nageslag.

Dit skep ’n geneties beter 
nageslag deur die gene van die 
ouers te meng. Basterkrag word 
bekend gestel deur kruisteling.

As gevolg van die genetiese 
samestelling van die Beefmas-
ter, wat ’n drierigting-kruising 
is, bied hierdie ras dus die  
beste van alles wat die nageslag 

in haar leeftyd vergeleke met 
die gemiddelde van ander rasse.

Moeder-basterkrag sal dus 
vir ’n vleisbeesboer meer geld in 
die sak bring as enigiets anders.

Beefmasters is die belangrik-
ste deel van enige kruisteelpro-
gram weens die kragtige impak 
wat hulle op moeder-basterkrag 
kan hê.

Deur Beefmaster-bulle te 
gebruik, skep die boer daarom 
meerderwaardige, kruisgeteelde 
vroulike diere om munt te slaan 
uit moeder-basterkrag, ongeag  
uit watter ras sy koeikudde 
bestaan.

As ’n vleisbeesboer byvoor-
beeld verse het met kontinenta-
le bulle as vaars, is die vinnigste 
manier om moederwaarde in 
daardie vroulike diere te ver-
beter, om hulle terug te teel na 
Beefmaster-bulle.

Geen ander ras kan soveel tot 
moedereienskappe in só ’n kort 
geslag-interval toevoeg soos die 
Beefmaster-bul nie.

PLEASANT VIEW-
STOETERY
Die enigste manier waarop ’n 
mens in die beesvleisproduse-
rende bedryf kan oorleef, is 
deur te verseker dat jou koeie 
dragtig raak, sonder proble-
me kalf, ’n kalf grootmaak tot 
speenbare ouderdom en gewig, 
en so gou moontlik weer drag-
tig raak.

Die Beefmaster-kruiskoei sal 
dit alles bereik, en dit boonop 

Een van die oorerflike eienskappe van die Beefmaster 
is vroeë geslagsrypheid, wat beteken ’n koei sal meer 
beesvleis in haar leeftyd produseer. FOTO’S: VERSKAF
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Een van die voordele van die gebruik van Beefmaster-bulle 
is dat kalwers maklik gebore word en swaar is met speen.
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met baie min ophef.
Gegrond op die voordele 

waarby die boer baat sal vind 
wat koeiproduktiwiteit en fi-
nansies betref, was dit nie ’n 
moeilike besluit vir die Pleasant 
View-boerdery om die Beefmas-

ter te begin gebruik nie.
Die Pleasant View Beefmas-

ter-stoetery is begin met die 
opgradering van sy Simbra-ti-
pe beeskudde. Hy verkoop 
nou bulle op die Suid-Natalse 
Beefmaster-veiling, wat vanjaar 

op 12 Augustus by die Swart-
berg-veilingslokaal plaasvind.

Pleasant View streef daarna 
om geharde en aanpasbare  
diere met goeie vleis te produ-
seer waarop die stoetery en die 
Beefmaster-beestelersvereni- 

ging van Suid-Afrika trots sal  
wees. 

NAVRAE: Mnr. Clark Rattray, 
072 185 4571, Beefmaster-
beestelersvereniging van Suid-
Afrika, 083 417 7047.
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gewing en steeds die produksie-
doeltreffendheid lewer waarvoor 
hulle bekend is. 

Of jy in ’n baie koue omge-
wing, soos die kudde van oor-
sprong op my oupa se plaas in die 
ooste van Colorado, Amerika, of 
in die woestyn of in tropiese toe-
stande boer, hulle sál presteer. 

Dit beteken dat jy hulle vir 
kruisteling in jou bestaande kud-
de kan gebruik en jou nie hoef te 
bekommer oor die aanpasbaar-
heid van die nageslag nie.

BASTERKRAG
Heterose of basterkrag is uiters 
belangrik in die oorweging van 
Beefmasters in ’n kruisteelt-

Boer ekonomies met 
die Beefmaster

Wetenskap en ondervinding het ons geleer dat ons produksie 
doeltreffend kan verhoog deur kruisteling.

heid van produksie in ’n moeili-
ke omgewing te maksimaliseer. 
Ongelooflik is die Lasater-filo-
sofie 80 jaar later nog net so 
toepaslik as wat dit toe was. 

Hierdie konsep is veral van 
toepassing in ’n kruisteeltpro-
gram wat uitdruklik gebruik 
word om meer vleis doeltreffen-
der te produseer, sonder inagne-
ming van baie van die nie-ekono-
mies belangrike seleksiekriteria 
wat dikwels in ’n stoetomgewing 
gebruik word, soos kleur, grootte 
en stamboom.

Nóg ’n eienskap van Beefmas-
ters wat hulle ideaal maak vir 
kruisteling, is dat hulle maklik 

aanpas by byna enige om-

D
aar is verskeie redes 
waarom die Beef-
master die ideale ras 
vir vleisbees-kruis-
teeltprogramme is. 

Die belangrikste daarvan, en 
uniek aan die Beefmaster, is 
die filosofie wat met die ont-
staan van die ras geformuleer 
is, naamlik die ses vereiste eko-
nomies belangrike eienskappe: 
vrugbaarheid, temperament, 
gewig, bouvorm, gehardheid 
en melkproduksie.

My oupa het hierdie filosofie 
in die 1930’s geformuleer terwyl 
hy die Beefmaster ontwikkel het 
in ’n poging om die doeltreffend-

program. Dit word eenvoudig 
omskryf as ’n toename in die 
prestasie van kruisrasbeeste bo 
die prestasie van rasegte beeste. 

As gevolg van die Beefmas-
ter se ontstaan as ’n drierrassa-
mestelling (gewoonlik uitgedruk 
as ongeveer 50% Brahman, 25% 
Hereford en 25% Shorthorn), is 
Beefmasters se behoue baster-
krag veel hoër as dié van rasegte 
beeste of ’n tweerigtingkruising.

As ’n drierassamestelling be-
hoort Beefmasters ’n behoue 
basterkrag van 62,5% te hê, 
maar ek meen dit is eintlik hoër 
as dít omdat die “Brahman” in 
die samestelling eintlik verwys 
na Brahmanbloed wat in die 
Beefmaster-ras ingebring is in 
die vorm van die Nelore-beeste 
uit Brasilië en Ghir- en Guze-
rat-beeste uit Indië. 

Dit sal die behoue basterkrag 
van Beefmasters eintlik ietwat 
nader aan 75% bring. 

GELDELIKE VOORDELE
Wat beteken dit eintlik in 
geldwaarde? Kom ons sê jou 
 kruisteeltstelsel het gelei tot 

LORENZO LASATER

Sit net ’n Beefmaster-bul by die 
koei van jou keuse, en die gevolg is 
dat die kalwers ’n reusehupstoot 
van basterkrag kry.
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ongeveer 67% van die mak-
simum basterkrag. ’n Toename 
van 16% bo die rasgemiddelde 
van albei ouers in die kilogram 
per kalf gespeen kan verwag 
word vir elke koei wat aan te-
ling blootgestel word. 

Indien die verwagte gemid-
delde gewig van twee rasegte 
rasse 227 kg per kalf gespeen 
is vir elke koei wat aan teling 
blootgestel is, kan ’n kalf van 
263 kg per koei gespeen word 
deur daardie rasse saam in ’n 
tweeras-rotasiekruisteeltstelsel 
te gebruik. 

Dit is ’n verbetering van 36 kg 
deur net basterkrag te gebruik. 
Daar is geen bykomende koste 
vir die verkryging van hierdie 
voordeel nie.

Afgesien van bloot gewig, 
kan nog ’n geldelike voordeel 
van die krag van die Beefmas-
ter in kruisteling in die lengte 
van die produksiesiklus gevind 
word, veral in warm en tropiese 
omgewings. ’n Goeie voorbeeld 

waarmee ek per-
soonlik ver-

troud is, 

is in Brasilië, waar ons saam 
met ’n Beefmaster-teler gewerk 
het om die ras daar te vestig.

Sy tradisionele produk is 
driejarige, veldafgeronde osse 
wat regstreeks van die plaas af 
bemark word. 

Sy verse kalf dienooreen-
komstig op drie jaar oud. 

Deur Beefmasters by sy in-
heemse Nelore-beeste te ge-
bruik, was hy in staat om nie 
net die gewig te verhoog nie, 
maar ook om die tyd waarin 

die teikengewig vir slag of 
kalf bereik word, met ses 

maande te verminder! 
Met die tweede 
kruising is dit met 

’n volle jaar 
verder ver-

minder. 
Wat sal 
die uit-

skake-
ling van een jaar se 
produksie-uitgawes 
werd wees in die 
berekening van 
jou netto wins?

MAKLIK EN 
DOELTREFFEND

Die wonderlikste ding oor 
die gebruik van Beefmasters in 
’n kruisteeltprogram is dat jy 
baie van die ingewikkelde rota-
sie teling nie hoef te doen nie. 
Sit net ’n Beefmaster-bul by 
die koei van jou keuse, en die 
gevolg is dat die kalwers ’n reu-
sehupstoot van basterkrag kry.

Maar die aanskoulikste to-
werkrag vind plaas wanneer 
jy daardie Beefmaster-kruiskoei 
terugbring na ’n Beefmaster- 
bul. Pleks daarvan dat die bas-
terkrag verlore gaan, bly dit be-
houe en jy kan elke keer weer ’n 
Beefmaster-bul gebruik sonder 
dat hulle ooit doeltreffendheid 
verloor. Die stelsel is pragtig in 
sy eenvoud en ontsagwekkend 
in sy resultate.

ERFDWANG
Erfdwang is nog ’n belangrike 
oorweging in kruisteling met 
Beefmasters. Dit word omskryf 
as die vermoë van een van die 
ouers om meer eienskappe na 
sy nageslag oor te dra as die 
ander ouer. Hoewel dit nie we-
tenskaplik is nie, het ek baie 
keer in baie verskillende lande 
gesien wanneer jy ’n Beefmas-
ter-bul by enige ander tipe koei 
gebruik, lyk die nageslag soos 
’n Beefmaster.

Ek vertel graag hierdie inte-
ressante storie. 

Ons het in die afgelope paar 
jaar ’n uitgebreide program in 
Thailand onderneem om Beef-
masters daar te vestig. 

Toe die eerste F1-kalwers uit 
Beefmaster-semen en inheem-
se kommersiële koeie gebore is, 
het hulle net soos Beefmasters 
gelyk. Ek het toe ’n foto onder 
die Beefmaster-telers in Ameri-
ka versprei en iemand het gesê 
dat dit seker ’n rasegte embrio-
kalf is. 

Ek het hom egter reggehelp 
deur te sê dat dit slegs 50% 
Beefmaster was – die gevolg 
van die eenmalige gebruik van 
L Bar-teelmateriaal.

Deels te danke aan behoue 
basterkrag en deels vanweë 
erfdwang het Beefmasters net 
daardie klein bietjie “tower-
krag” wat hulle ’n eerstekruis-
treffer maak. Dit is veral waar 
ten opsigte van gewone kom-
mersiële beeste, waar jy ’n groot 
verbetering en ’n nageslag wat 
soos ’n Beefmaster lyk, met die 
eerste kruising kry.

Beefmasters bied die perfekte 
kruising met Engelse of Euro-
pese rasse (Bos taurus). Dit 
vul hul sterk eienskappe, soos 
vrugbaarheid en karkasgehalte, 
aan, en verbeter ook hul pro-
duksiedoeltreffendheid. 

BOS INDICUS
Dieselfde kan gesê word van 
Bos indicus-beeste, waar Beef-
mas ters hul bouvorm en vleis-
gehalte kan verbeter, terwyl dit 
hul sterk punte, soos hittever-
draagsaamheid en lae produk-
sie, kan aanvul.

Ek meen daar bestaan ’n 
uiters gunstige geleentheid in 
Suid-Afrika vir die kruising van 
Beefmasters met kommersiële 
Bonsmara-beeste wat, hoewel 
met soortgelyke doelwitte in 
gedagte, uit verskillende gene-
poele saamgestel is en sedert 
hul ontstaan verskillend gese-
lekteer is. 

Die gevolg sal ’n groot ont-
ploffing van basterkrag wees.

Kruisteling is ’n ideale ma-
nier om produksiedoeltreffend-
heid goedkoop in ’n vleisbees-
boerdery te verbeter. 

Die Beefmaster is die beste 
keuse om hierdie voordeel ten 
volle te benut omdat die ras so 
baie goeie eienskappe saam-
bring.

Mnr. Lorenzo Lasater is die 
voorsitter van Isa Cattle Com-
pany in San Angelo, Texas. Hy 
is die kleinseun van mnr. Tom 
Lasater, wat die Beefmaster 
ontwikkel het, en ’n voorma-
lige voorsitter van Beefmaster 
Breeders United in Amerika.

Die Beefmaster is ideaal vir kruisteling omdat die diere maklik by byna 
enige omgewing aanpas en steeds die produksiedoeltreffendheid lewer 
waarvoor hulle bekend is. FOTO’S: VERSKAF



Beefmaster-
bulle is 
ideaal om vir 
kruisteling te 
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Genetiese 
materiaal 
wen altyd

Slim dink en regte keuses het van  
Janmarck ’n suksesvolle stoetery gemaak.

BEEFMASTER SA

K
lein marges maak 
die grootste verskil 
in boerdery, en die 
Beefmaster is in 
staat om enige boer 

’n voorsprong te gee. Só meen 
mnr. Tabbie du Plessis van die 
plaas Stirling by Bethlehem in 
die Vrystaat, tuiste van die Jan-
marck Beefmaster-stoetery. Hy 
bestuur dié stoetery saam met 
sy broers, Bismarck en Jannie. 

Vir die Du Plessis-broers is 
die inkomste uit speenkalwers 
uiters belangrik. Sedert hulle 
met Beefmasters boer, het die 
speengewig in hul kudde met 
15 kg tot 20 kg toegeneem.

“Met die kommersiële kudde 
het ons vroeg gesien dat bulle 
met die beste moeders die  
beste kalwers en vervangings-
verse produseer,” sê Du Plessis.

Hy sê hy en sy broers het baie 
navorsing oor verskeie rasse 
gedoen voordat hulle op die 
Beefmaster besluit het.

“Die kommersiële verse wat 
ons by Beefmaster-bulle gesit 

PROMOSIE

het, het geen kalfprobleme 
gehad nie. Wat speen betref, 
was die Beefmaster-kalwers 
egter swaarder as dié van al die  
ander rasse.”

Die broers gebruik enkel-
bulparings en kunsmatige inse-
minasie in die kudde. Wanneer 
bulle gebruik word, doen hulle 
DNS-toetse op die kalwers om 
die vaar te bevestig.

“Met hierdie metode kan 
ons die beeste noukeuriger 
klassifiseer en die regte diere 
met mekaar paar om die beste 
kalwers te kry,” sê Du Plessis.

Janmarck Beefmasters se
volgende jaarlikse veiling vind
op 28 Julie op die plaas Stirling
plaas.

 NAVRAE: Mnr. Tabbie du Plessis 
079 599 4995, e-pos: tabbie 
dup12@gmail.com; mnr. Bismarck 
du Plessis 082 848 7070,  
e-pos: bismarckdup@gmail.com; 
Facebook: Janmarck Beefmasters; 
Instagram: @janmarck_
beefmasters 
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Mei en Junie jaarliks gespeen. 
Die ideaal is om ons kalwers 
op 205 dae te speen. Die ideale 
bul kalwers moet sowat 300 kg 
weeg, terwyl die ideale verse 
sowat 250 kg behoort te weeg.

Nét gehaltediere vir veiling
Rhenostervallei Beefmasters teel topdiere met goeie groei- en melkeienskappe.

diepte, en goeie en korrekte 
uiers. Koeie wat genoeg been 
dra, is ook belangrik.”

Meyer, wat in 1982 as ’n 
veearts gekwalifiseer het, het 
Rhenostervallei Beefmasters 
in 2007 geregistreer.

“Beefmasters is beeste met 
’n goeie temperament en baie 
melk, het uitstekende groei, 
asook hoë vrugbaarheid en is 
boonop ‘mooi en sag op die 
oog’. ’n Boer moet van sy bees
te hou,” sê Meyer.

“Naspeurbaarheid is belang
rik in ons teelbeleid. Ons moet 
weet watter bulle teel die bes
te kalwers, en dus bevestig ons 
ouer skap van alle kalwers wat 
op die plaas gebore word. 

“Ons kudde het net een teel 
seisoen, en kalwers word in 

R
henostervallei Beef
masters se doelstel
ling is om beeste te 
teel wat fenotipies en 
genotipies korrek is.

“Daarom gebruik ons geno
miese toetsing, ouerskapbe
paling en streng seleksie op 
teelwaardes,” sê dr. Hendrik 
Meyer, eienaar. Hy en sy vrou, 
Ronel, bedryf saam die Rhe
nostervalleistoetery op die 
plaas Rhenostervallei by Pie
naarsrivier, asook op die plaas 
Roodepoort op die Markenpad 
by Mookgophong in Limpopo.

“Goeie groei en melk eien
skappe is belangrik. Baie waar
de word geheg aan ons koei
kudde. Ons selekteer koeie van 
medium tot groot raam, met ’n 
wigvormige bouvorm, genoeg 

“Ons volg jaarliks ’n streng 
inentingsprogram. Sedert die 
ontstaan van die stoetery toets 
ons kudde negatief vir brucel
lose en tuberkulose.” 

Hul jaarlikse stoetveeveiling 
word op 30 Augustus by die 
Warmbadveemark gehou.

“Rhenostervallei Beefmas
ters se beleid is om geen min
derwaardige diere op die veiling 
te verkoop nie. Diere wat nie 
aan die stoetery se standaarde 
voldoen nie, word nie verkoop 
nie, maar geslag.”

Rhenostervallei Beefmasters 
is van 2019 elke jaar aangewys 
as een van SA Stamboek se 
vleisbeeskuddefinaliste.

NAVRAE: 082 947 6607; e-pos: 
hendrikmeyer1959@gmail.com

Dr. Hendrik Meyer en sy vrou, 
Ronel, boer in Limpopo.
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besonderse prestasie behaal toe 
hy SA Stamboek se Elite-Plati-
numbul opgelewer het en dié 
bul se moeder ook die Elite- 
Platinumkoei was. 

Die kudde word in twee 
boerderye bestuur deur mnre. 
Kerneels Jansen van Rensburg 
op die plaas De Vereeniging en 
Gerrie Jansen van Rensburg op 
die plaas Drinkwater, albei in 
die distrik Ermelo.

Streng seleksie vir vrugbaar-
heid, groei en reproduksie word 
toegepas. Sodoende verbeter 
die kudde jaarliks. Noukeuri-
ge seleksie van teelbulle en die 

Stoetery se 
suksesresep
Met sy klem op noukeurige bestuur ryg die 

Nooitverwag-stoetery die eerbewyse in.
 ■1998, 1999, 2001, 2005, 2007, 
2010 en 2013 – finalis vir 
Vleisbeeskudde van die Jaar. 
 ■2000, 2002, 2003, 2004,  
2006, 2008, 2009  en 2011 
– wenner vir Vleisbeeskudde 
van die Jaar vir die Mpuma-
langa-streek. 
 ■2003, 2005, 2006, 2007 en 
2015 – Farmer’s Weekly se 
Elite-koei.
 ■2016 – Landbouweekblad en 
SA Stamboek se Elite-Plati-
numkoei.
 ■2017 – Veeplaas en SA Stam-
boek se Elite-Platinumbul.
In 2020 het Nooitverwag ’n 

D
ie Nooitverwag 
Beefmaster-stoetery 
bestaan al sedert 
1993, met streng 
seleksie en rekord-

houding die grondslag van sy 
sukses. Die beginsel van goeie 
bestuur en ’n sterk administra-
tiewe stelsel is baie belangrik 
vir dié stoetery, daarom is sy 
leuse: Elke koei moet elke jaar 
’n goeie kalf speen. 

Die afgelope 29 jaar het die 
kudde dié eerbewyse ontvang: 

 ■1997 – spesiale meriete-eer-
bewys vir Vleisbeeskudde 
van die Jaar. 

gebruik van Blup-teelwaardes 
bevorder die hoofdoelwit met 
die kudde, naamlik maksimum 
wins uit elke koei. 

“Ons hou die afgelope 15 jaar 
baie suksesvolle produksievei-
lings, en op 12 Julie is ons 15de 
een op De Vereeniging,” sê mnr.  
Gerrie Jansen van Rensburg.

Nooitverwag Beefmasters sal 
ook op 7 Julie by die nasionale 
Beefmaster-veiling op Parys 
wees.

NAVRAE: Mnr. Gerrie Jansen van 
Rensburg, 082 929 3988, e-pos: 
nooitverwagbm@gmail.com

Hierdie 
koei van die 
Nooitverwag 
Beefmaster- 
stoetery was 
in 2020 SA 
Stamboek 
se Elite-
Platinumkoei, 
en haar seun 
is as die Elite-
Platinumbul 
aangewys.  
FOTO: VERSKAF
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vangingsbulle. Daar word ook 
bulle uit verskillende lyne terug-
gehou om sodoende die gene-
tiese basis te verbreed. 

“Met KI-programme gebruik 
ons ook nuwe teelmateriaal by 
geselekteerde koeie om vervan-
gingsbulle uit ander genetiese 
samestellings te probeer teel.”

Teelbeleid lei tot sukses
Bos Blanco streef na ’n ekonomiese en funksioneel doeltreffende koeikudde.

in beheer is van Bos Blanco se 
Brahman-stoetery.

By Bos Blanco word daar-
na gestreef om genetiese lyne 
wat mekaar komplementeer, 
te paar vir die beste moontlike 
voorspelbare resultate. Baie 
klem word gelê op koeilyne, 
veral met die keuse van ver-

B
os Blanco het deur die 
jare ’n reputasie opge-
bou vir sy Beefmaster-
topteelmate riaal. Van 
dié stoetery se teel-

materiaal is al uitgevoer na 
Zimbabwe, Zambië, Botswana, 
Namibië en Mosambiek. Bos 
Blanco hou ook die rekordpry-
se vir onder meer die duurste 
bul en koei met kalf. 

Hierdie sukses is nie ’n ge-
lukskoot nie. Seleksie vir aan-
pasbaarheid, vrugbaarheid, 
melkproduksie, bouvorm en 
groei van die kalf kry voor-
keur. Aanpasbaarheid van die 
koeikudde is dus deurslagge-
wend vir mnr. Dennis Staal, 
wat die Bos Blanco Beefmas-
ter-stoetery naby Kroonstad 
bedryf. Dennis boer saam met 
sy broer, mnr. Burnie Staal, wat 

Volgens Dennis maak be-
sonderse moedereienskappe, 
geboortegemak en goeie melk-
produksie van die Beefmaster 
’n maklike ras om mee te boer. 

“Danksy goeie melkproduk-
sie deur die koei is dit maklik 
om speengewig van 260 kg tot 
320 kg op sewe maande te sien. 
Kalwers kan dus in droë jare 
jonger gespeen word sodat die 
koei kondisie kan herwin vóór 
die strawwe winter.” 

Bos Blanco hou jaarliks in 
April ’n produksieveiling vir 
vroulike Beefmasters, en in Au-
gustus sy bulveiling wat onder 
meer uit 80 Beefmaster-bulle 
bestaan. 

NAVRAE: Mnr. Dennis Staal, 
082 828 1082, e-pos: dennis@
bosblanco.co.za

In die Bos Blanco-stoetery word genetiese lyne wat mekaar komple-
menteer, gepaar vir die beste resultate. FOTO: VERSKAF



BOS BLANCO BULVEILING 

15 AUGUSTUS� 
OFFER: 160 BULLE 

Beefmasters 80 
Wit Brahmane 45 

Rooi Brahmane 

Op aanbod: BOS 6103
seun van BOS 6337

Semen op aanbod
Beefmaster Nasionale Veiling 2022

2
0

2
2

BOS BLANCO VEILING

17 AUGUSTUS
 BOS 7146
  Verskwalwers van BOS 7146
   Aangebied as 3 in 1’s op 
   Beefmaster Nasionale Veiling 2022

BOS 7146 
Semen op aanbod

Beefmaster Nasionale Veiling 2022

1.   Eerste bulveiling in 1995 met ‘n rekordprys bul verkoop vir R52 000 aan  lede van die Bovelder studiegroep.
2.   4 van 7 benoemde genootskap KI bulle uit die BOS BLANCO kudde.
3.   2016 Drie beste presteerders op die veldbulklub by Vrede en ook die drie duurste bulle op veiling is seuns van BOS 7216.
4.   2016  ‘n Groep van 87 bulkalwers getoets by Vierfontein voerkraal met ‘n gem. GDT 2.8kg/dag.
5.   2016 word BOS 0432 benoem as wêreld kampioen Beefmaster bul.
6.   2018 Rekordprys Beefmaster bul vir R340 000.
7.   2018 Rekordprys Beefmaster semen van BOS 4170 vir R2 500 per strooi.
8.   2018 Rekordprys koei en kalf verkoop vir R200 000.
9.   2018 Rekordprys vir embrio’s R9 000 per embrio.
10. 2019 Bos 4134 wêreld kampioen Beefmaster bul.
11. 2020 Rekordprys Beefmaster bul Bos 7663
12. 24 uur later nuwe rekord deur ‘n suiwer geteelde bul, S 7023.
13. 2021 Suid Afrikaanse rekord Bos 6103
14. later in jaar deur Bos 8154 gebreek.
15. 2021 Suid Afrikaanse rekord vir duurste semen verkoop, Bos 7146.
16. 2021 Suid Afrikaanse rekord koei en kalf met verskalf van Bos 7146. 



Ons voergewasse bied hoë produktiwiteit, drakrag en smaaklikheid vir alle veeproduksiestelsels
– van vleis- en melkbeeste tot skaapproduksie en die afronding van speenkalwers en -lammers.
Die uitsonderlike pakket sluit eenjarige raaigras, meerjarige raaigras, Japannese radys, hawer,
korog, stoelrog, voersorghum, tef en lusern in.
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