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DRAKENSBERGER SA

koop op veilings wat onder die 
beskerming van die Beefmaster 
SA-beestelersgenoot skap aan-
gebied word.

Hierdie veilings word geken-
merk deur die volgende: 

■■ Alle geregistreerde diere is op 
plase gekeur en word weer 
voor die veilings gekeur.

■■ ’n Stamboekkatalogus moet 
altyd beskikbaar wees.

■■ Die kenmerkende “Rocking 
B”-brandteken, die Beefmas-
ter-handelsmerk, sal op hier-
die bulle aangebring wees. 
Só word die gehalte van die 
Beefmaster-diere aangedui.
Dié beleid werp vrugte af. 

Rhenostervallei-Beefmasters 
van Mookgophong het weer 
’n dubbelgoud-eerbewys op 
die jaarlikse Stamboek Elite- 
prysuitdelingsgeleentheid ont-
vang. Al hoe meer Beefmaster-
kuddes kom in aanmerking vir 
verskillende eerbewyse, wat ’n 
aanduiding gee dat die ras as 
geheel vorentoe beweeg.

AANPASBAARHEID
Verlede jaar en vanjaar het be-
slis meer as een ongekende ver-
rassingselement bevat. Verskeie 
faktore het die beesbedryf die 
afgelope paar maande landwyd 
beïnvloed. Die beperkings om 
diere byeen te bring weens bek-
en-klouseer en die beperkings 
om mense bymekaar te bring 
weens Covid-19, was en is twee 
unieke probleme waarvoor 
daar nie vinnige en beproefde 
antwoorde is nie. 

Hoewel hierdie twee aspek-
te seker nog geruime tyd ’n 
besprekingspunt sal wees, was 
die voortslepende droogte wat 
groot dele van Suid-Afrika in 
’n wurggreep gehad het, die 
grootste probleem om te oor-
kom. Reën oor die meeste dele 
van die land het die afgelope 
seisoen welkome verligting vir 
baie veeboere gebring. Dit is be-
kend dat reën 99% van ’n boer 
se probleme help oplos, maar 
geen suksesvolle boerdery kan 
in dorre grond blom nie. 

Vanuit hierdie uitgangspunt 
is my gevolgtrekking indien ons 
dit deur die Genade kon regkry 
om die droogte te trotseer en te 
deurstaan, het ek volle vertroue 
dat werkbare oplossings gevind 
sal word vir bek-en-klouseer en 
Covid-19. 

Dit is juis in hierdie onsekere 
tye dat ons aanpasbaarheid die 
sukses van ons toekoms bepaal. 
Een so ’n aanpassing was om 
ons nasionale Beefmaster- 
veiling vir 2020 af te gelas. Ons 
sien uit na volgende jaar wan-
neer ons weer hierdie trotse 
geleentheid sal aanbied. Intus-
sen gaan alle Beefmaster-telers 
se veilings, waar gehalte-Beef-
masters aangebied word, egter 
volstoom voort.

HOOPVOL 
“When the going gets tough, the 
tough gets going.”

Ons as Beefmaster-telers in 
Suid-Afrika kies om ’n hoop-
volle en realistiese uitkyk te hê 
op hierdie vreemde tye waarin 
ons leef. Só kan ons die nodige 
aanpassings maak om steeds te 
kan sê Beefmasters kraai  
koning! 

hieroor omdat dit groot voor-
dele vir Beefmaster SA inhou. 
Enige semen wat telers vanaf 
BBU wil invoer, kan nou gene-
ties vergelyk word met dit wat 
in Suid-Afrika beskikbaar is. Só 
kan ingeligte besluite geneem 
en ’n optimale uitkoms verkry 
word met die invoer van semen.

Vaderskapverifiëring deur 
DNS-toetse is verpligtend by 
alle bulle (gebore vanaf 2017). 
Só stel ons die kopers gerus dat 
data akkuraat en korrek is. Dit 
is veral van toepassing wanneer 
’n hoër prys vir ’n teeldier be-
taal word wat spesifieke gene-
tiese eienskappe na die kudde 
kan bring en wat homself in 
Suid-Afrika se strawwe natuur-
like toestande bewys het.

Die ras stel ’n hoë standaard 
en getuig van die moeite en tyd 
wat telers insit om gehaltediere 
op veilings aan te bied. Dit is 
dus voor die hand liggend dat 
die koper daarby baat sal vind 
om slegs Beefmaster-diere te 

D
ie Beefmasterras is 
deur ’n Amerikaner, 
mnr. Tom Lasater, 
ontwikkel en in 1954 
in Amerika geregis- 

treer. Sedertdien word die 
Beefmaster-ras op ses beginsels 
gebou, naamlik vrugbaarheid, 
gewig, bouvorm, melk, tempe-
rament en gehardheid.

Hierdie ses beginsels vorm 
die hoeksteen van enige Beef-   
master-beesboerdery in Suid- 
Afrika, wat volhoubare vleis-
beesproduksie, swaar speen-
kalwers en ’n uitstekende koei-  
kalf-verhouding oplewer.

Die Beefmaster se produksie-
syfers word in hierdie bylae ver-
gelyk met dié van ander rasse 
in Suid-Afrika. Daaruit blyk dit 
duidelik dat die Beefmaster ’n 
vleisbeesras is wat rande in ’n 
mens se sak sit!

Me. Ria Steyn van Agen-Beef-
masters by Vryburg het in 2019 
Samic se gesogte nasionale 
karkaskompetisie gewen. Dit 
bewys die Beefmasters se kar-
kasgehalte en dat bouvorm on-
losmaaklik deel vorm van die 
genootskap se teelbeleid.

Ek kan dus met vrymoedig-
heid sê die Beefmaster voeg 
waarde toe tot enige beeskudde 
en sal gevolglik ook u somme 
op papier ’n werklikheid maak.

VERBREED, VERBETER
Danksy wêreldkennis in die 
beesbedryf kan ons verbeter op 
ons reeds goeie handelsmerk en 
die ras vorentoe neem.

Die onlangse ooreenkoms 
wat gesluit is tussen Beefmas-
ter SA en Beefmasters Breeders 
United (BBU) van Amerika om 
genomiese data uit te ruil, voer 
die ras tot nuwe hoogtes.

Dit laat ons as telersgenoot-
skap toe om bulle se genetiese 
data oor grense heen te verge-
lyk. Ons is baie opgewonde 

BEEFMASTERS BOODSKAP VAN DIE PRESIDENT
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Mnr. Wilhelmus van der Schyff

Die Beefmaster word gereken as een van Suid-Afrika se voorste 
beesrasse, sê mnr. Wilhelmus van der Schyff, president van die 

Beefmaster SA-beestelersgenootskap, in sy boodskap aan boere.
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Alle manlike diere wat ge-
registreer en gekeur is, word 
met ’n B op die regterlende ge-
brand (“Rocking B”). Dit is die 
genootskap se waarborg dat die 
betrokke dier aan al die voorge-
skrewe vereistes voldoen.

Alle diere moet op sekere sta-
diums in die produksielyn ge-
weeg word en amptelike syfers 
is vir elke geregistreerde dier 
beskikbaar. Teelwaardes speel 
’n belangrike rol in die selek-
sieproses en gevolglik neem 
die Beefmaster-ras deel aan SA 
Stamboek se genomiese projek.

KIES BEEFMASTER
Dit is ’n dier met ’n uitstekende 
temperament wat maklik land-
wyd kan aanpas. Die ras se ge-
boortegewig is laag en kalwers 
groei vinnig. Die vroulike die-
re is uitstekende moeders met 
goeie melkproduksie.

Die Beefmaster is gewild on-
der kommersiële telers omdat 
die bulle ’n kudde se gemiddel-
de speengewig met 20-50 kg per 
kalf kan verhoog. 

Dit bring ’n aansienlike ver-
hoging teweeg in die inkomste 
uit speenkalwers.

Voerkrale is bereid om ’n 
premie te betaal vir Beefmas-
ter-kalwers omdat hulle vinnig 
aanpas, goed gewig aansit en ’n 
hoë uitslagpersentasie het.

Die belangrikste is egter dat 
dit bevredigend en lekker is om 
met Beefmasters te boer! 

Dit is lekker om met 
Beefmasters te boer!

Die Beefmaster-verhaal begin in 1954. Dié ras is ’n suksesverhaal 
wat al die verwagtinge van die eerste telers oortref het, skryf 
mnr. Jan Schoeman oor hierdie ras se vestiging in Suid-Afrika. 

 ■Gewig.
 ■Gehardheid.
 ■Melkproduksie.
Volgens SA Stamboek se 

data word die Beefmaster-ras 
erken as:

 ■Die naasgrootste ras wat 
geregistreer is.
 ■Een van die snelgroeiendste 
beesrasse in Suid-Afrika.
 ■Die winsgewendste ras met 
die hoogste speengewig wat 
die koei-tot-kalfverhouding 
betref. Die gemiddelde nasio-
nale tussenkalfperiode (TKP) 
vir die Beefmaster is 399 dae 
en sy speengewig is van die 
beste in Suid-Afrika.

HOË STANDAARDE
Die Beefmaster SA-beestelers-
genootskap probeer alle we-
tenskaplike middele aanwend 
om die ras verder uit te bou. 
Vereistes en hoë standaarde vir 
diere word vasgestel en streng 
toegepas. Alle diere word ge-
keur voor hulle as stoetdiere 
in SA Stamboek se stelsel opge-
neem mag word.  Geregis treer de 
diere word op veilings onder die 
beskerming van die genootskap 
aangebied en hoë standaarde 
word toegepas.

M
nr. Tom Lasater 
van Amerika het 
in 1930 begin met 
’n kruistelingspro-
gram met verskil-

lende rasse. Teen 1948 het hy 
die kombinasie vasgestel met 
die beste resultate, naamlik 
50% Brahman, 25% Hereford 
en 25% Shorthorn. Uit dié kom-
binasie is ’n nuwe beesras, die 
Beefmaster, geteel. 

Lasater het in 1954 erken-
ning gekry vir sy navorsing 
en die Beefmaster is toe as ’n 
amptelike beesras in Amerika 
erken. In die laat 1970’s is die 
eerste Beefmaster-teelmateriaal 
na Suid-Afrika gebring. 

Die Beefmaster-beestelers-
genootskap van Suid-Afrika het 
tot stand gekom en op 8 Okto-
ber 1987 volwaardige erkenning 
van SA Stamboek gekry.

Die Lasater-filosofie (ook 
bekend as die sespuntplan) wat 
vandag nog gebruik word, is toe-
gespits op ses eienskappe vir die 
beste produksie en reproduksie. 
Diere word volgens die volgen-
de eienskappe geselekteer: 

 ■Temperament.
 ■Bouvorm.
 ■Vrugbaarheid.

NAVRAE: 051 410 0935;  
083 417 7047; e-pos:  
magdab@stemma.co.za;  
web: www.beefmastersa.co.za

BEEFMASTER SAPROMOSIE

Die Beef
master se 
moeder
eienskappe 
en goeie 
speenkalf
produksie
syfers is 
van dié ras 
se winsge
wendste 
voordele. 
FOTO: JAN
MARCK BEEF
MASTERS
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NAVRAE: 051 410 0935;  
083 417 7047; e-pos:  
magdab@stemma.co.za;  
web: www.beefmastersa.co.za

BEEFMASTER SAPROMOSIE

Die Beef
master se 
moeder
eienskappe 
en goeie 
speenkalf
produksie
syfers is 
van dié ras 
se winsge
wendste 
voordele. 
FOTO: JAN
MARCK BEEF
MASTERS
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konstrueerde seleksie-indekse 
en sinvolle teelplanne is nodig 
om GEBV’s suksesvol te benut.

GENOMIESE SELEKSIE
Deelname aan die Vleisbees-
genomikaprojek, in Engels be-
kend as die BGP, word deur die 
Tegnologie-innoveringsagent-
skap (TIA) gefinansier. 

Dit het daartoe gelei dat SA 
Stamboek die ontwikkeling van 
GEBV’s, gegrond op die toepas-
sing van ’n enkelstap-metodolo-
gie, vir die Beefmaster SA-bees-
telersgenootskap ontwikkel en 
begin toepas het.

Hierdie metodologie gebruik 
die werklike genetiese ver-
wantskappe tussen diere in die 
ras, gegrond op soortgelyke en-
kele nukleotied-polimorfisme 
(SNP) -patrone op die genoom, 
wanneer die genotipes van  
diere bekend is. 

Die verbintenisse van sulke 

Pioniers verskuif grense
Die Suid-Afrikaanse Beefmaster-telers en die kopers van hul bulle is aan die voorpunt 

van teling sedert die insluiting van genomiese inligting in hul Blup-teelwaardes.

G
enomies verbeterde 
teelwaardes, oftewel 
GEBV’s, stel telers 
in staat om risiko’s 
te verminder wan-

neer hulle uit die poel van selek-
siekandidate – veral bulle – as 
plaasvervangerteeldiere in hul 
kuddes moet kies.

Die jongste tegnologie wat 
die wetenskap bied, word ge-
bruik om genetiese meriete ak-
ku raat te voorspel. Beefmaster-
telers is bekend daarvoor dat 
hulle geen vooroordele toon in 
die vergelyking van moontlike 
teeldiere nie. Almal word op 
gelyke voet geëvalueer, soos 
die norm is vir billike vergely-
king in die voorspellings van 
die Blup-teelwaarde.

Die kombinasie van duidelik 
gedefinieerde kenmerkdefini-
sies, objektiewe metings, ak-
kuraat aangetekende ouerskap, 
billike vergelykings, goed ge-

JAPIE VAN DER WESTHUIZEN en BOBBIE VAN DER WESTHUIZENBEEFMASTER SA

verwante families en individue 
met verskille in genetiese merie-
te in die ras – vir ál die eienskap-
pe met Blup-teelwaardes – dra 
by tot die verbetering van die 
akkuraatheid van genetiese-
merietevoorspelling. 

Dit geld ook vir:
 ■ Jong diere. 
 ■Eienskappe wat nie aangete-
ken kan word nie, soos moe-
derseienskappe en melk of 
vrugbaarheid van die dogters 
vir bulle, of skrotum omtrek 
van manlike nageslag uit 
vrou  like diere.
 ■Beperkte aantekening, soos 
tydens intydse ultrasoniese 
toetse en voerinname by 
sommige bulle.
Die toepassing van geno - 

miese seleksie het ook daartoe  
gelei dat al hoe meer telers hul 
diere genotipeer om voordeel  
te trek uit die gebruik van hier - 
die teg nologie. Genotipering 

help ook om diere te identifi-
seer met genetiese merkers wat 
verband hou met eienskappe 
wat beïnvloed word deur spe-
sifieke enkelgene (soos dubbele 
bespiering en poenskop).

SPRONG VORENTOE
Aan die ander kant van die 
Atlantiese Oseaan het die 
Beefmaster Breeders United 
(BBU) in Amerika ook soort-
gelyke metodologieë in werking 
gestel vir die voorspelling van 
genetiese meriete vir sy lede se 
Beefmaster-beeste.

Van besondere belang is die 
feit dat die Amerikaanse en 
Suid-Afrikaanse Beefmaster-
bevolkings geneties verbind is 
omdat die ras sy ontstaan in 
Amerika gehad het en teelma-
teriaal voortdurend na Suid- 
Afrika uitgevoer word.

Normaalweg sal die gene-
tiese meriete van individuele 
diere uit twee bevolkings slegs 
vergelykbaar wees as:

 ■Data saamgevoeg word vóór 
Blup-teelwaarde-voorspellings.
 ■ ’n Metodologie, soos Mace 
(veelvoudige genetiese evalu-
asies oor die hele wêreld), wat 
deur Interbull ingespan word, 
gebruik word waar bekende 
Blup-waardes van dieselfde 
bulle in albei lande bekend is. 
Weens ’n beperkte getal na-

geslag per bul is Mace nie ’n 
praktiese alternatief nie.

Die volgende groot stap is om 
genomiese inligting te gebruik 
om die twee Beefmaster-bevol-
kings doeltreffend te verbind. 
BBU en Beefmaster SA het 
dadelik die waarde daarvan 
besef om genotipes van diere 
tussen die twee liggame uit te 
ruil. Dit sal die ware genetiese 
verwant skap tussen die twee 
bevolkings bepaal. 

Bykomend hiertoe sal die 
insluiting van die inligting in 
enkelstapevaluerings vir gene-

Diere uit die Bos Blanco-stoetery van mnr. Dennis Staal is ’n goeie voorbeeld van hoe goeie seleksie 
’n kudde se winsgewendheid kan verbeter. Die Beefmaster se goeie reproduksiekoers en speengewig-
resul tate bied ekonomiese waarde aan kommersiële boere. FOTO: BOS BLANCO

WATERDIGTE NASPEURBAARHEID
Wanneer diere se genomiese profiel op ’n genomiese rasdata-
basis beskikbaar is, of indien genetiese materiaal in ’n biobank 
gebêre is en die dier word byvoorbeeld gesteel, kan enige 
biologiese materiaal van die dier wat opgespoor en genomies 
ontleed word, met dié op die databasis of die genomiese profiel 
van die biologiese materiaal in die biobank vergelyk word. 
Geen ander dier se genomiese profiel sal 100% met dié dier s’n 
ooreenstem nie. In die toekoms sal dit ook moontlik wees om 
te bepaal of ’n stukkie vleis op ’n winkelrak wel afkomstig is van 
die ras wat op die handelsmerk aangetoon word.
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tiese seleksie telers in staat stel 
om die genetiese meriete van 
hierdie diere in albei bevolkings 
dadelik te vergelyk.

Suid-Afrikaanse Beefmaster-
telers sal dus die genetiese me-
riete van bulle in Amerika op 
die plaaslike skaal kan verge-
lyk, mits hulle gegenotipeer is. 
Hierdie verdienste kan dade-
lik vergelyk word met dié van 
plaaslike bulle en, belangriker, 
spesifieke koeikuddes.

Bulle in Amerika sal ook 
Blup-teelwaardes ontvang vir 
alle eienskappe wat plaaslik 
ingesluit is in voorspellings vir 
genetiese meriete, waaronder 
die koeiwaarde, groeiwaarde 
en produksiewaarde. Dit neem 
besluite oor semeninvoer tot ’n 
nuwe vlak. Net so sal die Ame-
rikaanse Beefmaster-telers da-
delik hul bulle met vertroue in 
Suid-Afrika kan bemark omdat 

die nageslagprestasie akkurater 
voorspel sal kan word. 

Hoewel al dié nuwe dinge oor-
weldigend kan wees, versnel teg-
nologie wat genomiese inligting 
behels, die tempo van seleksie. 

Die Beefmaster   SA-bees -
telers  genootskap en sy Ame-
rikaanse eweknie is pioniers en 
verskuif die grense van ontwik-
kelings en prak tiese toepassing 
van die jong ste wetenskaplike 
ontdekkings in veeteelt.

Drs. Japie van der Westhuizen 
en Bobbie van der Westhuizen 
is verbonde aan SA Stamboek 
en die Diereverbeteringsver-
eniging. Die artikel het oor-
spronklik in die Beefmaster 
Joernaal 2020 verskyn. 

Hierdie Rockvalley-bul van mnr. Victor Lourens is deur goeie 
seleksie geteel om die stoetery se genetiese doelwitte te bereik. 
Lourens se teelbeleid is om vir vleis en vrugbaarheid te selekteer. 
Die hoofdoelwit is om sterk, gespierde vleisbulle teen bekostigbare 
pryse aan kommersiële beesboere te lewer. FOTO: ROCKVALLEY
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besoek aan mnr. Jannie van der 
Meulen van Igwa-Beefmaster. 
Nie te ver van hier af nie kon 
die toergroep ook by mnre. Ker-
neels en Gerrie van Rensburg 
van Nooitverwag-Beefmaster 
inloer vir die laaste plaasbesoek 
van die dag. 

Donderdagoggend het die 
toergroep die Beefmaster-kud-
des van mnre. Peet en Willem 
Steinberg van Steinberg-Beef-
master en mnr. Martin de Waal 
van Riverglenn-Beefmaster be-
soek, wat albei naby Hendrina 
geleë is. 

Nege boerderye is dus oor 
drie dae besoek. Dié telers se 
kuddes verteenwoordig onge-
veer 8 300 geregistreerde Beef-
master-diere.

Wat hierdie Beefmaster SA-
toer so spesiaal gemaak het, is 
die voorreg om in ’n kort tydjie 
saam met buitengewone stock-
men hul kuddes te besoek, tus-
sen die diere te stap en hul liefde 
vir beesboerdery en die bevor-
dering van die Beefmaster-ras te 
kon ervaar. Prestasietoetsing is 
verpligtend in die Beefmaster-
ras en dit was duidelik dat die 
algemene koeikuddes funksio-
neel doeltreffend is.

LESSE GELEER
Die omgewing bepaal die idea- 
le raamgrootte. Op die Hoë- 
veld, waar die weiding suur 
en die klimaat kouer is, is ’n 
mediumraambees in harmonie 
met die natuur. Só ’n koei kan 
volhoubaar produseer met die 
minimum byvoeding. Danksy 
hierdie voordele is dit ekono-
mies volhoubaar om hier met 
beeste te boer.

In dié omgewing word Beef-
master-kuddes ekstensief op 
weiveld aangehou. Wanneer 
kommersieel geboer word, is 
die resultaat geharde, aange-
paste bulle wat in enige kudde 
landwyd ’n impak kan maak.

As jy koeie kies wat elke jaar 
’n goeie kalf speen, selekteer 
jy outomaties vir vrugbaarheid, 
aanpasbaarheid, gehardheid, 
groei en melkproduksie. 

Skot temperamentele diere 
uit jou kudde om beesboerdery 
’n plesier te maak. 

Beestelers verbreed 
horisonne op toer

Die Beefmaster SA-toer het vanjaar van 9-12 Maart ’n draai in 
Mpumalanga gemaak om van dié provinsie se beste telers te  
besoek. Deelnemers kon eerstehands lesse by telers leer en  
self die eindresultaat van hul noukeurige seleksie gadeslaan.

B
eefmaster-telers het in 
Maart ’n suksesvolle 
toer na Mpumalanga 
onderneem. Die toer- 
groep het uit 37 telers 

vanuit verskeie dele van die 
land bestaan en het in ’n goeie 
gees verloop. Die verblyf by 
Henbase Lodge naby Morgen-
zon, waar die toergroep drie 
nagte gebly het, was uit die 
boonste rakke. Hulle het uit-
muntende gasvryheid en heer-
like maaltye geniet. 

Die toer het op Maandag-
middag 9 Maart begin toe die 
deelnemers verwelkom is. Die 
beestelersgenootskap het ’n 
raadsvergadering gehou voor-
dat almal mekaar beter leer ken 
het op die aandgeselligheid.

Op Dinsdag 10 Maart het 
die toerbus na mnr. Ignus van 
Niekerk van Sizana-Beefmas-
ters naby Amersfoort vertrek. 
Daarna is mnr. Stefan du Plessis 
van Delta-Beefmasters by Plat- 
rand besoek. In die namiddag 
het die groep besoek afgelê 
by mnr. Johan Pretorius van 
Milestone-Beefmaster vir die 
laaste plaasbesoek van die dag. 
Terug by Henbase Lodge kon 
toerlede ontspan en die dag se 
kuddebesoeke bespreek.

Woensdagoggend het die 
groep na mnr. Erhard Prins- 
loo van Dreamworld-Beefmas-
ters vertrek om na sy prag-
diere te kyk. Dit was ’n dub-
beldoor-besoek deurdat mnr. 
Jacques Ferreira van Scheepers-
vlei-Beefmaster ’n groep van 
sy beeste op Prinsloo se plaas 
gereed gehad het vir besigtiging 
deur en vrae van die groep. 

Hierna het die bus in die rig-
ting van Ermelo gedraai vir ’n 

PROMOSIE  |  CHARL VAN ROOYEN

BEEFMASTER SA

Meer as 35 telers het Beefmaster SA se toer na Mpumalanga mee-
gemaak om na die beste teelmateriaal in die kuddes van stoettelers 
te kyk.  FOTO’S:  BEEFMASTER  SA

Dit was nie net die bulle wat aandag getrek het nie. Koeie en kalwers 
wys waarom die Beefmaster ’n gewilde ras is vir stoet- en kommer-
siële telers, asook voerkrale wat meer as gewoonlik vir die gesogte 
Beefmaster-speenkalwers betaal.
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voor die veiling beskikbaar. Kry 
duidelikheid oor dié belangrike 
vrae voor jy jou keuse maak.

 ■ Is die bul genomies getoets? 
Indien nie, is ouerskapbe
paling op hom gedoen?
 ■Hoeveel van sy kalwers is 
geregistreer?
 ■ Indien hy nog te jonk is, hoe
veel geregistreerde kalwers 
het sy pa en oupa aan albei 
kante verwek?
 ■Hoeveel geregistreerde kal
wers word aan sy ma toege
ken?
 ■Word hierdie bul gekoop vir 
die uitsluitlike doel om kor
rektiewe paring te doen? 
Indien wel, wat probeer jy 
regstel?
 ■ Is die bul veelsydig? Wat is 
jou minimum vereistes wat 
teelwaardes betref? (Dit 
moet minstens beter wees as 
dié van die rasgemiddelde.)

OP DIE VEILING
Wanneer die bul se teelmate
riaal bestudeer is, is die tweede 
stap om te kyk hoe hy lyk:

 ■ Is hy die regte tipe (bouvorm, 
grootte, kleur, Bos taurus, 
Bos indicus, vel en haar)?

Koop só ’n stoetbul
Dit is nie kinderspeletjies om die beste stoetbul vir jou  

kudde aan te skaf nie. Mnr. Hendrik Meyer, eienaar van die  
bekroonde stoetery Rhenostervallei Beefmasters en ’n raadslid 

van die Beefmaster SA-beestelersgenootskap, verduidelik watter 
aspekte telers kan pootjie wanneer ’n nuwe bul gekoop word. 

D
aar heers altyd groot 
opgewondenheid as 
daar besluit is: “Ons 
kort ’n stoetbul!”

Hierna volg die 
adrenalien met die afslaer aan 
die woord, die lekker Beefmas
tersteaks ná die veiling en al 
die pad huis toe die lekker ge
voel dat ’n goeie belegging vir 
jou kudde gemaak is. 

Met groot afwagting sien jy 
uit na die nuwe aanteeldier. 
Baie geld is immers op die 
nuwe bul bestee. Die verskil 
wat die bul aan jou kudde se 
teel mate riaal gaan bring, maak 
jou angstig en opgewonde.

Dan breek die dag aan wat 
die koeie kalf en die nuwe 
aanteelvee een ná die ander 
hul verskyning maak. Geskok 
sien jy die nuwe stoetbul se na
geslag presteer swakker as jou 
eie bulle se kalwers! Waar het 
dinge dan skeefgeloop?

VOORBEREIDING
Stoettelers moet altyd voor 
die veiling behoorlik huiswerk 
doen voor hulle enige keuse 
maak. Die meeste telers se vei
lingskatalogusse is reeds weke 

HENDRIK MEYER BEEFMASTER SA

’n Voorbeeld van ’n bul in die 
Rensgrow Beefmasters-stoe-
tery. “Danksy streng seleksie 
en betroubare en noukeurige 
boekhouding kan die koper  
’n ingeligte keuse maak,” sê  
mnr. Guy Rensburg, die eienaar.  
FOTO: VERSKAF

 ■Manlikheid (sterk kop, oog
banke en verkleuring).
 ■Hoe is sy temperament?
 ■Kan jy opvallende gebreke 
soos ’n skewe bek, lang skede, 
sekelhakke, die toestand van 
sy pote, duiwelsgreep of ’n 
swak rug sien? Dit is gebreke 
waarvoor die meeste boere 
op die uitkyk is.
 ■Wat sê die sertifikate wat die 
veearts uitgereik het oor vrug
baarheid en biosekerheid?
Die dae is verby dat ’n mens 

by ’n veiling instap en ’n bul 
koop omdat hy “lekker dik” is.

Pasop, want vet is ’n mooi 
“kleur”. Nie net is ’n ondeur
dagte besluit ’n mors van geld 
nie, maar dit kan jou kudde ge
neties agteruit laat beweeg. Die 
werklikheid is dat dit minstens 
24 maande duur om dié fout 
agter te kom en dan het jy reeds 
twee jaar lank agteruit geboer.

Volg dié wenke om goeie teel
materiaal in jou kudde te kry.

 ■Koop ’n bul wat genomies 
getoets is.
 ■Andersins is die tweede prys 
’n bul waarvan die ouerskap 
bepaal is.
 ■Die bul, of dan sy pa en oupas, 
moet verskeie geregistreerde 
kalwers hê.
 ■Die betroubaarheid van só ’n 
bul se syfers sal hoog wees.
 ■ Indien jy só ’n bul koop, moet 
die prys nie ’n beperkende 
faktor wees nie. Die opbrengs 
op jou belegging is veilig.
Deur genomiese data te ge

bruik om genetiese meriete te 
voorspel, is dit moontlik vir 
telers en kommersiële kopers 
om hul risiko te verminder  
wanneer teel en koopbesluite  
gemaak word. 

NAVRAE: Mnr. Hendrik Meyer,  
083 652 5190, e-pos: 
beefmastersa@stemma.co.za



8  |    BEEFMASTER  |  Bylae tot Landbouweekblad  |  11 Junie 2020

BEEFMASTERS

BEEFMASTERS
besoek aan mnr. Jannie van der 
Meulen van Igwa-Beefmaster. 
Nie te ver van hier af nie kon 
die toergroep ook by mnre. Ker-
neels en Gerrie van Rensburg 
van Nooitverwag-Beefmaster 
inloer vir die laaste plaasbesoek 
van die dag. 

Donderdagoggend het die 
toergroep die Beefmaster-kud-
des van mnre. Peet en Willem 
Steinberg van Steinberg-Beef-
master en mnr. Martin de Waal 
van Riverglenn-Beefmaster be-
soek, wat albei naby Hendrina 
geleë is. 

Nege boerderye is dus oor 
drie dae besoek. Dié telers se 
kuddes verteenwoordig onge-
veer 8 300 geregistreerde Beef-
master-diere.

Wat hierdie Beefmaster SA-
toer so spesiaal gemaak het, is 
die voorreg om in ’n kort tydjie 
saam met buitengewone stock-
men hul kuddes te besoek, tus-
sen die diere te stap en hul liefde 
vir beesboerdery en die bevor-
dering van die Beefmaster-ras te 
kon ervaar. Prestasietoetsing is 
verpligtend in die Beefmaster-
ras en dit was duidelik dat die 
algemene koeikuddes funksio-
neel doeltreffend is.

LESSE GELEER
Die omgewing bepaal die idea- 
le raamgrootte. Op die Hoë- 
veld, waar die weiding suur 
en die klimaat kouer is, is ’n 
mediumraambees in harmonie 
met die natuur. Só ’n koei kan 
volhoubaar produseer met die 
minimum byvoeding. Danksy 
hierdie voordele is dit ekono-
mies volhoubaar om hier met 
beeste te boer.

In dié omgewing word Beef-
master-kuddes ekstensief op 
weiveld aangehou. Wanneer 
kommersieel geboer word, is 
die resultaat geharde, aange-
paste bulle wat in enige kudde 
landwyd ’n impak kan maak.

As jy koeie kies wat elke jaar 
’n goeie kalf speen, selekteer 
jy outomaties vir vrugbaarheid, 
aanpasbaarheid, gehardheid, 
groei en melkproduksie. 

Skot temperamentele diere 
uit jou kudde om beesboerdery 
’n plesier te maak. 

Beestelers verbreed 
horisonne op toer

Die Beefmaster SA-toer het vanjaar van 9-12 Maart ’n draai in 
Mpumalanga gemaak om van dié provinsie se beste telers te  
besoek. Deelnemers kon eerstehands lesse by telers leer en  
self die eindresultaat van hul noukeurige seleksie gadeslaan.

B
eefmaster-telers het in 
Maart ’n suksesvolle 
toer na Mpumalanga 
onderneem. Die toer- 
groep het uit 37 telers 

vanuit verskeie dele van die 
land bestaan en het in ’n goeie 
gees verloop. Die verblyf by 
Henbase Lodge naby Morgen-
zon, waar die toergroep drie 
nagte gebly het, was uit die 
boonste rakke. Hulle het uit-
muntende gasvryheid en heer-
like maaltye geniet. 

Die toer het op Maandag-
middag 9 Maart begin toe die 
deelnemers verwelkom is. Die 
beestelersgenootskap het ’n 
raadsvergadering gehou voor-
dat almal mekaar beter leer ken 
het op die aandgeselligheid.

Op Dinsdag 10 Maart het 
die toerbus na mnr. Ignus van 
Niekerk van Sizana-Beefmas-
ters naby Amersfoort vertrek. 
Daarna is mnr. Stefan du Plessis 
van Delta-Beefmasters by Plat- 
rand besoek. In die namiddag 
het die groep besoek afgelê 
by mnr. Johan Pretorius van 
Milestone-Beefmaster vir die 
laaste plaasbesoek van die dag. 
Terug by Henbase Lodge kon 
toerlede ontspan en die dag se 
kuddebesoeke bespreek.

Woensdagoggend het die 
groep na mnr. Erhard Prins- 
loo van Dreamworld-Beefmas-
ters vertrek om na sy prag-
diere te kyk. Dit was ’n dub-
beldoor-besoek deurdat mnr. 
Jacques Ferreira van Scheepers-
vlei-Beefmaster ’n groep van 
sy beeste op Prinsloo se plaas 
gereed gehad het vir besigtiging 
deur en vrae van die groep. 

Hierna het die bus in die rig-
ting van Ermelo gedraai vir ’n 

PROMOSIE  |  CHARL VAN ROOYEN

BEEFMASTER SA

Meer as 35 telers het Beefmaster SA se toer na Mpumalanga mee-
gemaak om na die beste teelmateriaal in die kuddes van stoettelers 
te kyk.  FOTO’S:  BEEFMASTER  SA

Dit was nie net die bulle wat aandag getrek het nie. Koeie en kalwers 
wys waarom die Beefmaster ’n gewilde ras is vir stoet- en kommer-
siële telers, asook voerkrale wat meer as gewoonlik vir die gesogte 
Beefmaster-speenkalwers betaal.
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voor die veiling beskikbaar. Kry 
duidelikheid oor dié belangrike 
vrae voor jy jou keuse maak.

 ■ Is die bul genomies getoets? 
Indien nie, is ouerskapbe
paling op hom gedoen?
 ■Hoeveel van sy kalwers is 
geregistreer?
 ■ Indien hy nog te jonk is, hoe
veel geregistreerde kalwers 
het sy pa en oupa aan albei 
kante verwek?
 ■Hoeveel geregistreerde kal
wers word aan sy ma toege
ken?
 ■Word hierdie bul gekoop vir 
die uitsluitlike doel om kor
rektiewe paring te doen? 
Indien wel, wat probeer jy 
regstel?
 ■ Is die bul veelsydig? Wat is 
jou minimum vereistes wat 
teelwaardes betref? (Dit 
moet minstens beter wees as 
dié van die rasgemiddelde.)

OP DIE VEILING
Wanneer die bul se teelmate
riaal bestudeer is, is die tweede 
stap om te kyk hoe hy lyk:

 ■ Is hy die regte tipe (bouvorm, 
grootte, kleur, Bos taurus, 
Bos indicus, vel en haar)?

Koop só ’n stoetbul
Dit is nie kinderspeletjies om die beste stoetbul vir jou  

kudde aan te skaf nie. Mnr. Hendrik Meyer, eienaar van die  
bekroonde stoetery Rhenostervallei Beefmasters en ’n raadslid 

van die Beefmaster SA-beestelersgenootskap, verduidelik watter 
aspekte telers kan pootjie wanneer ’n nuwe bul gekoop word. 

D
aar heers altyd groot 
opgewondenheid as 
daar besluit is: “Ons 
kort ’n stoetbul!”

Hierna volg die 
adrenalien met die afslaer aan 
die woord, die lekker Beefmas
tersteaks ná die veiling en al 
die pad huis toe die lekker ge
voel dat ’n goeie belegging vir 
jou kudde gemaak is. 

Met groot afwagting sien jy 
uit na die nuwe aanteeldier. 
Baie geld is immers op die 
nuwe bul bestee. Die verskil 
wat die bul aan jou kudde se 
teel mate riaal gaan bring, maak 
jou angstig en opgewonde.

Dan breek die dag aan wat 
die koeie kalf en die nuwe 
aanteelvee een ná die ander 
hul verskyning maak. Geskok 
sien jy die nuwe stoetbul se na
geslag presteer swakker as jou 
eie bulle se kalwers! Waar het 
dinge dan skeefgeloop?

VOORBEREIDING
Stoettelers moet altyd voor 
die veiling behoorlik huiswerk 
doen voor hulle enige keuse 
maak. Die meeste telers se vei
lingskatalogusse is reeds weke 

HENDRIK MEYER BEEFMASTER SA

’n Voorbeeld van ’n bul in die 
Rensgrow Beefmasters-stoe-
tery. “Danksy streng seleksie 
en betroubare en noukeurige 
boekhouding kan die koper  
’n ingeligte keuse maak,” sê  
mnr. Guy Rensburg, die eienaar.  
FOTO: VERSKAF

 ■Manlikheid (sterk kop, oog
banke en verkleuring).
 ■Hoe is sy temperament?
 ■Kan jy opvallende gebreke 
soos ’n skewe bek, lang skede, 
sekelhakke, die toestand van 
sy pote, duiwelsgreep of ’n 
swak rug sien? Dit is gebreke 
waarvoor die meeste boere 
op die uitkyk is.
 ■Wat sê die sertifikate wat die 
veearts uitgereik het oor vrug
baarheid en biosekerheid?
Die dae is verby dat ’n mens 

by ’n veiling instap en ’n bul 
koop omdat hy “lekker dik” is.

Pasop, want vet is ’n mooi 
“kleur”. Nie net is ’n ondeur
dagte besluit ’n mors van geld 
nie, maar dit kan jou kudde ge
neties agteruit laat beweeg. Die 
werklikheid is dat dit minstens 
24 maande duur om dié fout 
agter te kom en dan het jy reeds 
twee jaar lank agteruit geboer.

Volg dié wenke om goeie teel
materiaal in jou kudde te kry.

 ■Koop ’n bul wat genomies 
getoets is.
 ■Andersins is die tweede prys 
’n bul waarvan die ouerskap 
bepaal is.
 ■Die bul, of dan sy pa en oupas, 
moet verskeie geregistreerde 
kalwers hê.
 ■Die betroubaarheid van só ’n 
bul se syfers sal hoog wees.
 ■ Indien jy só ’n bul koop, moet 
die prys nie ’n beperkende 
faktor wees nie. Die opbrengs 
op jou belegging is veilig.
Deur genomiese data te ge

bruik om genetiese meriete te 
voorspel, is dit moontlik vir 
telers en kommersiële kopers 
om hul risiko te verminder  
wanneer teel en koopbesluite  
gemaak word. 

NAVRAE: Mnr. Hendrik Meyer,  
083 652 5190, e-pos: 
beefmastersa@stemma.co.za
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van die ras, asook die feit dat die 
meeste kuddes op grootskeepse 
kommersiële grondslag floreer.

In  TABEL 2  word die ge-
wig en vrugbaarheid van die 
onder skeie rasse met mekaar 
vergelyk. Dit beklemtoon die 
groei- en melksyfers van die 
Beefmaster vergeleke met an-
der rasse, sonder om enigsins 
vrugbaarheid in te boet.

Beefmaster-koeie het klein 
kalwers by geboorte wat groei 
tot swaar speenkalwers – dus 
vroegrypkoeie met baie melk, 
wat gereeld kalf en ’n lae tus-

Syfers staaf voordele 
van Beefmaster

SA Stamboek se jongste statistieke en neigings oor die  
Beefmaster-ras bied interessante leesstof wat noukeurige  

ondersoek verdien. Hierdie oorsig van die belangrikste  
syfers toon ook hoe die ras met ander rasse vergelyk.

N
uwe statistieke van 
SA  Stamboek kan 
kom mer  siële asook 
stoettelers help om 
die meriete van die 

Beefmaster op te weeg in hul 
besluit oor watter ras die beste 
potensiaal bied.

 TABEL 1  bevat ’n lywige stel 
syfers van SA Stamboek. Daar-
volgens is die Beefmaster-ras 
die naasgrootste ras in die land, 
met verreweg die meeste diere 
per teler wat by SA Stamboek 
geregistreer is. Dit dui op die 
ekonomiese lewensvatbaarheid 

JAPIE VAN DER WESTHUIZEN EN BOBBIE VAN DER WESTHUIZEN

BEEFMASTER SA

senkalfperiode (TKP) het. 
 GRAFIEK 1  toon die groot 

groei in syfers van noodsaak-
like genetiese eienskappe in 
die Beefmaster-ras oor die af-
gelope 30 jaar. Die versnelde 
vrugbaarheid vanaf 2015 is ver-
al insiggewend. Verdere statis-
tieke toon onder meer dat die 
genetiese neiging ten opsigte 
van geboortegewig afgeneem 
het, terwyl dié vir speengewig 
uitsonderlik gegroei het.

Effens kleiner kalwers bete-
ken minder geboorteprobleme. 
Die verbetering in die groei-

tempo wys hoekom die ras so 
gewild by voerkrale is.

Dit toon ook duidelik dat 
die TKP die afgelope 30 jaar 
ingrypend gedaal het en dat 
die ouderdom met eerste kalf 
(OEK) hierdie neiging volg. 
Vroulike diere sukkel dus nie 
met vrugbaarheid nie.

 GRAFIEK 2  dui aan hoekom 
voerkrale van Beefmaster- 
speenkalwers hou, en hul uit-
muntende groei ná speen. Die 
Beefmaster bereik relatief vin-
nig sy volwasse gewig en daar-
om kan Beefmaster-verse op ’n 
jong ouderdom gedek word.

Die Beefmaster SA-beestelers-
genootskap bedank SA Stam-
boek vir die harde werk wat 
gedoen is om hierdie statistieke 
beskikbaar te stel. 

Gepubliseer met vergunning 
van SA Stamboek.

NAVRAE: 051 410 0900, 
083 417 7047; web: www.
beefmastersa.co.za; e-pos: 
beefmastersa@stemma.co.za

TABEL 1: VERGELYKING VAN SA STAMBOEK- GEREGISTREERDE BEESRASSE OOR GETAL KUDDES, GETAL DIERE EN PERSENTASIEDEELNAME

RAS
GETAL KUDDES GETAL DIERE DEELNAME (%)

Getal geregis
treerde diere

Getal produk
tiewe diere Deelname (%) Manlik

(reg.)
Manlik
(prod.)

Vroulik
(reg.)

Vroulik
(prod.)

Totaal
(reg.)

Totaal
(prod.) Manlik Vroulik Totaal

Angus SA 130 130 100 5 004 5 004 14 279 14 279 19 283 19 283 100 100 100

Afrigus 5 3 60 129 81 472 236 601 317 62 50 52

Braunvieh 26 26 100 240 240 866 866 1 106 1 106 100 100 100

Borguni 6 3 50 130 79 374 209 504 288 60 55 57

Beefmaster 113 113 100 13 998 13 998 33 628 33 628 47 626 47 626 100 100 100

Bonsmara 281 281 100 29 136 29 136 77 630 77 630 106 766 106 766 100 100 100

Boran 252 86 34 8 638 5 034 24 321 13 787 32 959 18 821 58 56 57

Beef Shorthorn 5 4 80 167 137 531 422 698 559 82 79 80

Charbray 1 1 100 10 10 48 48 58 58 100 100 100

Charolais 38 38 100 1 305 1 305 3 273 3 273 4 578 4 578 100 100 100

Chianina 17 8 47 165 50 331 101 496 151 30 30 30

Drakensberger 54 54 100 3 582 3 582 9 416 9 416 12 998 12 998 100 100 100

Dexter 50 13 26 347 105 1 496 368 1 843 473 30 24 25

Gelbvieh 1 1 100 131 131 278 278 409 409 100 100 100

Hereford 40 37 92 1 425 1 413 3 690 3 646 5 115 5 059 99 98 98

Hugenoot SA 10 7 70 417 274 1 380 921 1 797 1 195 65 66 66

Nguni 135 47 34 5 532 2 336 17 402 7 053 22 934 9 389 42 40 40

Pinzgauer 16 11 68 197 182 557 521 754 703 92 93 93

Pin2Zyl 14 12 85 180 170 697 662 877 832 94 94 94

Romagnola 17 9 52 309 208 965 637 1 274 845 67 66 66

Red Poll 6 5 83 92 77 342 318 434 395 83 92 91

South Devon 6 6 100 255 255 990 990 1 245 1 245 100 100 100

Senepol 35 35 100 1 053 1 053 3 698 3 698 4 751 4 751 100 100 100

Sussex 37 37 100 1 658 1 658 4 296 4 296 5 954 5 954 100 100 100

Tuli 45 45 100 1 927 1 927 5 592 5 592 7 519 7 519 100 100 100
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TABEL 2: VERGELYKING TUSSEN VERSKILLENDE SOORTE RASSE

Beesrasse
Gemiddelde 
geboorte-
gewig (kg)

Gemiddelde 
speengewig 

(kg)

Gemiddelde kg 
op 12 maande

Gemiddelde kg 
op 18 maande 

Gemiddelde
skrotum-

omtrek (mm)

Gemiddelde 
OEK* 

(maande)

Gemiddelde 
TKP**  
(dae)

Koeigewig: 
Gemiddelde  
met kalftyd 

(kg) 

Koeigewig: 
Gemiddelde
speen (kg) 

Beefmaster 35 241 308 393 344,7 31 398 508 514

Alle vleisbeesrasse 35 224 274 354 345,4 32 408 498 506

Sanga-tipe 32 200 233 309 329,9 33 402 442 459

Bos taurus-tipe 38 228 297 388 343,4 33 417 544 546

Bos indicus-tipe 29 200 306 – 330,7 33 427 427 432

Saamgestelde tipes 35 228 279 359 347,1 31 406 507 512

*OEK = Ouderdom met eerste kalf   **TKP = Tussenkalfperiode

 GRAFIEK 1: SELEKSIEWAARDES VAN BEEFMASTER-KOEIE                               
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van die ras, asook die feit dat die 
meeste kuddes op grootskeepse 
kommersiële grondslag floreer.

In  TABEL 2  word die ge-
wig en vrugbaarheid van die 
onder skeie rasse met mekaar 
vergelyk. Dit beklemtoon die 
groei- en melksyfers van die 
Beefmaster vergeleke met an-
der rasse, sonder om enigsins 
vrugbaarheid in te boet.

Beefmaster-koeie het klein 
kalwers by geboorte wat groei 
tot swaar speenkalwers – dus 
vroegrypkoeie met baie melk, 
wat gereeld kalf en ’n lae tus-

Syfers staaf voordele 
van Beefmaster

SA Stamboek se jongste statistieke en neigings oor die  
Beefmaster-ras bied interessante leesstof wat noukeurige  

ondersoek verdien. Hierdie oorsig van die belangrikste  
syfers toon ook hoe die ras met ander rasse vergelyk.

N
uwe statistieke van 
SA  Stamboek kan 
kom mer  siële asook 
stoettelers help om 
die meriete van die 

Beefmaster op te weeg in hul 
besluit oor watter ras die beste 
potensiaal bied.

 TABEL 1  bevat ’n lywige stel 
syfers van SA Stamboek. Daar-
volgens is die Beefmaster-ras 
die naasgrootste ras in die land, 
met verreweg die meeste diere 
per teler wat by SA Stamboek 
geregistreer is. Dit dui op die 
ekonomiese lewensvatbaarheid 

JAPIE VAN DER WESTHUIZEN EN BOBBIE VAN DER WESTHUIZEN

BEEFMASTER SA

senkalfperiode (TKP) het. 
 GRAFIEK 1  toon die groot 

groei in syfers van noodsaak-
like genetiese eienskappe in 
die Beefmaster-ras oor die af-
gelope 30 jaar. Die versnelde 
vrugbaarheid vanaf 2015 is ver-
al insiggewend. Verdere statis-
tieke toon onder meer dat die 
genetiese neiging ten opsigte 
van geboortegewig afgeneem 
het, terwyl dié vir speengewig 
uitsonderlik gegroei het.

Effens kleiner kalwers bete-
ken minder geboorteprobleme. 
Die verbetering in die groei-

tempo wys hoekom die ras so 
gewild by voerkrale is.

Dit toon ook duidelik dat 
die TKP die afgelope 30 jaar 
ingrypend gedaal het en dat 
die ouderdom met eerste kalf 
(OEK) hierdie neiging volg. 
Vroulike diere sukkel dus nie 
met vrugbaarheid nie.

 GRAFIEK 2  dui aan hoekom 
voerkrale van Beefmaster- 
speenkalwers hou, en hul uit-
muntende groei ná speen. Die 
Beefmaster bereik relatief vin-
nig sy volwasse gewig en daar-
om kan Beefmaster-verse op ’n 
jong ouderdom gedek word.

Die Beefmaster SA-beestelers-
genootskap bedank SA Stam-
boek vir die harde werk wat 
gedoen is om hierdie statistieke 
beskikbaar te stel. 

Gepubliseer met vergunning 
van SA Stamboek.

NAVRAE: 051 410 0900, 
083 417 7047; web: www.
beefmastersa.co.za; e-pos: 
beefmastersa@stemma.co.za

TABEL 1: VERGELYKING VAN SA STAMBOEK- GEREGISTREERDE BEESRASSE OOR GETAL KUDDES, GETAL DIERE EN PERSENTASIEDEELNAME

RAS
GETAL KUDDES GETAL DIERE DEELNAME (%)

Getal geregis
treerde diere

Getal produk
tiewe diere Deelname (%) Manlik

(reg.)
Manlik
(prod.)

Vroulik
(reg.)

Vroulik
(prod.)

Totaal
(reg.)

Totaal
(prod.) Manlik Vroulik Totaal

Angus SA 130 130 100 5 004 5 004 14 279 14 279 19 283 19 283 100 100 100
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Beefmaster 113 113 100 13 998 13 998 33 628 33 628 47 626 47 626 100 100 100
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Charbray 1 1 100 10 10 48 48 58 58 100 100 100

Charolais 38 38 100 1 305 1 305 3 273 3 273 4 578 4 578 100 100 100

Chianina 17 8 47 165 50 331 101 496 151 30 30 30

Drakensberger 54 54 100 3 582 3 582 9 416 9 416 12 998 12 998 100 100 100
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11 Junie 2020  |  Bylae tot Landbouweekblad  |  BEEFMASTER  |  11

TABEL 2: VERGELYKING TUSSEN VERSKILLENDE SOORTE RASSE

Beesrasse
Gemiddelde 
geboorte-
gewig (kg)

Gemiddelde 
speengewig 

(kg)

Gemiddelde kg 
op 12 maande

Gemiddelde kg 
op 18 maande 

Gemiddelde
skrotum-

omtrek (mm)

Gemiddelde 
OEK* 

(maande)

Gemiddelde 
TKP**  
(dae)

Koeigewig: 
Gemiddelde  
met kalftyd 

(kg) 

Koeigewig: 
Gemiddelde
speen (kg) 

Beefmaster 35 241 308 393 344,7 31 398 508 514

Alle vleisbeesrasse 35 224 274 354 345,4 32 408 498 506

Sanga-tipe 32 200 233 309 329,9 33 402 442 459

Bos taurus-tipe 38 228 297 388 343,4 33 417 544 546

Bos indicus-tipe 29 200 306 – 330,7 33 427 427 432

Saamgestelde tipes 35 228 279 359 347,1 31 406 507 512

*OEK = Ouderdom met eerste kalf   **TKP = Tussenkalfperiode
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het my beïndruk. Ek het dus 
besluit om geregistreerde Beef-
master-bulle by my kommer siële 
koeikudde te gebruik om die 
kudde tot ’n volwaardige Beef-
master-kudde op te teel.”

Die eerste stap in 2002 was 
om te bepaal watter Beefmas-
ter-telers reeds goed gevestig 
was sodat hy op goeie diens 

kon staatmaak. Sy keuse vir die 
koop van sy eerste bulle het ge-
val op die Manjoh-, Compa- en 
Creative Beefmaster-stoeterye, 
wat later onder Beefmaster 
Alliance verenig het. Later het 
hy ook bulle en saad by W.O. 
Beefmasters gekoop. Dit het ’n 
groot invloed op Open Range 
Beefmasters gehad.

Van Heerden kon van die 
beste teelmateriaal bekom en 
het gemoedsrus danksy goeie 
bulle, voorste telers en puik 
naverkopediens. “Dit het tot 
my sukses bygedra.”

Open Range uit beste geteel

VEILING
Open Range Beefmasters 
hou jaarliks ’n stoetveiling. 
Vanjaar se veiling word 
vir 11 Augustus beoog 
wanneer 40 bulle (3 jaar 
oud) en 25 dragtige verse 
onder die hamer gaan kom.

Toe dié Hoëveldse boer met Beefmasters begin boer het, het hy seker gemaak hy koop 
slegs die beste bulle by gevestigde telers. Só is hy verseker van puik naverkopediens.

is gemik op die voortdurende 
verbetering van die kudde. Hy 
pas van die begin af kunsmatige 
inseminasie toe met die beste 
bulsemen, waaronder Lasa ter- 
en Frenzel-teelmateriaal, asook 
goeie, plaaslike semen.

HOEKOM BEEFMASTER?
Van Heerden het oor die jare 
verskillende beesrasse gesien 
en die telers daaroor uitgevra. 
Danksy die kennis wat hy só 
opgedoen het, kon hy verskil-
lende rasse sinvol vergelyk. 
Hy het besluit die Beefmas-
ter is die beesras waarmee hy 
wil boer.

“Die sukses wat ander  voorste 
telers met bulle van dié ras in 
kruis- én rasegte teling behaal, 

O
pen Range Beef-
masters, die stoe-
tery van mnr. Jan 
van Heerden en 
sy seun, SW, word 

bedryf op verskeie plase in die 
distrikte Devon (in Gauteng) 
en Delmas (in Mpumalanga). 
Die diere wei op natuurlike veld 
met onder meer rooigras en 
taaipol, en benut ook oesreste 
op sommige plase. Die klimaat 
is tipies van die Hoëveld.

Die boerdery bestaan reeds 
sedert 1984. Van Heerden het 
in 2002 met opteling begin 
en die stoetery is in 2007 ge-
registreer. Dit is een van die 
groot Beefmaster-stoeterye in 
Suid-Afrika.

Van Heerden sê sy teeldoelwit 

PROMOSIE  |  CHARL VAN ROOYEN

NAVRAE: Mnr. Jan van Heerden,  
e-pos: janvanheerden@lantic.net, 
082 772 2836; mnr. SW van 
Heerden, 082 739 2181.

BEEFMASTER SA
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NAVRAE: Mnr. Jan van Heerden,  
e-pos: janvanheerden@lantic.net, 
082 772 2836; mnr. SW van 
Heerden, 082 739 2181.
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van Rensgrow Beefmasters.
Danksy kruisteling met Beef-

masters by kommersiële koeie 
kan belangrike aspekte van die 
merkwaardige Beefmaster oor 
jare deur wetenskaplike ken-
merk-seleksie in die nageslag 
versmelt word. Eenvormigheid 
en ’n goeie temperament kom 
na vore, saam met verskeie an-
der voordelige eienskappe. Dié 
diere produseer sagte vleis en is 

gesog onder verbruikers. Hulle 
raak ook vetter in ’n korter tyd 
as ’n temperamentele dier, wat 
boere se wins beïnvloed.

Hierdie gesogte kudde- en 
teeleienskappe bevestig die 
Beefmaster se belangrikheid vir 
kruisteling. Koeidoeltreffend-
heid, kuddefunksionaliteit, 
landwye veldaanpasbaarheid, 
eenvormige bouvorm, en goeie 
temperament, moedereien-
skappe en vrugbaarheid word 
nie net by individuele diere 
aangetref nie, maar dit word in 
al die Suid-Afrikaanse Beefmas-
ter-kuddes vertoon. 

Ideaal vir kruisteling
Nie net is die Beefmaster-bees landwyd aanpasbaar in enige veld-

toestande nie, maar dit is ook ’n uitstekende ras vir kruisteling.
van ’n gevarieerde rantsoen 
van grasse en bosse. Hulle kry 
steeds fosfaat-gebaseerde lekke 
en katoenoliekoek word by-
gevoeg tydens stresvolle tye, 
soos die einde van die winter 
en vroeë lente. Hierdie proses 
berei die verse en jong bulle 
voor op volwassenheid.

GOEIE EIENSKAPPE
“As ’n stoetteler streef ek na 
verbeterde teelmateriaal van 
beproefde telers. My doel om 
’n waar dige dier te verkoop wat 
goedgekeur is deur streng selek-
sie met betroubare en noukeuri-
ge boekhouding, stel die koper 
in staat om ’n ingeligte keuse te 
maak wat ’n wen-situasie skep,” 
sê mnr. Guy Rensburg, eienaar 

D
ie beeste in die 
Rensgrow Beefmas-
ters-kudde is goed 
aangepas vir hul 
omgewing, naamlik 

die plaas Koksley in die distrik 
Komga in die Oos-Kaap. 

Die plaas val in ’n somerreën-
gebied en geniet matige winters. 
Die topografie wissel van oop 
grasveld tot ongelyke heuwels 
met ruwe en uiterste hellings en 
vallei-bosveld. Verskeie eetbare 
bosse en struike kom voor, soos 
die akasia-karoo (soetdoring) 
en olienhout.

Al die vervangingspeenkal-
wers word na sommige van 
hierdie ruwe gebiede verskuif 
waar hulle by die moeiliker 
toestande moet aanpas en leef 

NAVRAE: Mnr. Guy Rensburg,  
e-pos: koksley@gmail.com,  
083 942 2643.

VEILING
Rensgrow Beefmasters se 
komende stoetveiling word 
op Vrydag 28 Augustus om 
12:00 op die plaas Koksley 
in die Oos-Kaap gehou.

Mnr. Guy Rensburg  
FOTO: VERSKAF
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 wat op die plaas bly, begin met 
’n groeitoets op die veld wat tot 
April die volgende jaar duur.

TELING
Verse word op twee jaar oud 
gepaar. Van begin Desember 
tot einde Maart loop ’n groep 
tweejarige bulle met een of twee 
ouer bulle saam met die koeie.

Human Beefmaster se jong 
geregistreerde bulle gaan terug 
weiding toe met ’n winterlek 
van Mei tot November. In De-
sember word die tien bestes 
met stoetkoeie gepaar, en die 
ander met vroulike diere in die 
kommersiële kudde. 

Einde Maart word die bulle 
geskei van die vroulike diere 

en op Sugargraze en staande 
hooiweiding gehou met ’n pro-
teïen- en energie-afrondings-
aanvulling om hulle in ’n goeie 
kondisie te kry vir die stoetery 
se produksieveiling. Al die die-
re word vooraf getoets vir vrug-
baarheid en geslagsiektes.  

‘Koop die regte bulle’
Die eienaar van Human Beefmasters sê beesboere  

moet Beefmaster-bulle met goeie beraamde teelwaardes  
gebruik wanneer hulle hul koeikudde probeer verbeter. 

ter-bulle het die “Rocking B”- 
brandmerk agter die regter-
skouer. 

Human Beefmasters se koeie 
wei op veld, met slegs ’n fos-
faataanvulling in die somer en 
’n proteïenlek in die winter. 
Kalwers word binne twee dae 
ná geboorte geweeg en gemerk. 

DNS-toetse word op die kal-
wers uitgevoer om hul vaars 
by SA Stamboek aan te teken 
sodat die teelwaardes bereken 
kan word. Die kalwers word 
in Junie gespeen en hul gewig, 
plus die gewig van hul moeders, 
word na SA Stamboek gestuur. 

Kalwers met goeie indekse 
bly op die plaas en die res word 
aan voerkrale verkoop. Die diere 

B
aie boere met groot 
kuddes verkies die 
Beefmaster-ras omdat 
die koeie en verse 
maklik kalf en goed 

aangepas is om veld te bewei. 
Dit stel hulle in staat om swaar-
der kalwers teen ’n laer koste te 
speen, sê mnr. Piet Human, eie-
naar van Human Beefmasters 
naby Steynsrus in die Vrystaat.

Hy sê ’n boer moet die regte 
bulle koop om doeltreffende 
koeie en verse te kan teel. Bulle 
van Beefmaster-telers waarvan 
die data by SA Stamboek opge-
neem is en wat deur ’n Beefmas-
ter-inspekteur goedgekeur is, is 
volgens hom die beste keuse.

Alle goedgekeurde Beefmas-

Die bulle met die beste teel-
waarde-indekse in die Human 
Beefmasters-stoetery bly op  
die plaas agter. FOTO: VERSKAF

NAVRAE: Mnr. Piet en me.  
Marika Human, 082 417 8981,  
056 471 0879, e-pos: 
pmbhuman@telkomsa.net; mnr. 
Wiese Human, 082 292 7358.

PROMOSIE  BEEFMASTER SA
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jaarliks kunsmatig geïnsemi-
neer, waarna stoet-opvangbulle 
gebruik word. 

“Ons teelbeleid is om vir vleis 
en vrugbaarheid te selekteer. 
Die hoofdoelwit is om sterk, 
gespierde vleisbulle teen bekos-
tigbare pryse aan kommersiële 
beesboere te lewer.

“Die kommersiële kudde 
word die afgelope drie jaar met 
stoetbulsemen geïnsemineer. 
Só word die gemiddelde gene-
tiese gehalte van die hele kudde 
verbeter. Vanjaar het ons met 
’n embrioprojek begin waar ál 
die kommersiële vervangings-

verse as ontvangers gebruik 
gaan word.

“Rockvalley wil binne 20 jaar 
die grootste en invloedrykste 
Beefmaster-stoetkudde in die 
land wees, met die klem op die 
verskaffing van goeie, bekostig-
bare bulle aan die kommer- 
siële mark,” sê Victor.

Bekostigbare, puik  
bulle is die doelwit

Rockvalley Beefmasters naby Potchefstroom, een van  
Suid-Afrika se voorste Beefmaster-stoeterye, se teelbeleid  

is toegespits op seleksie vir vleis en vrugbaarheid.
is in die laat 1970’s deur hul 
pa begin. 

“Ons het in 2000 met groot 
sukses begin om Beefmaster- 
bulle by Shorthorn- en Brah- 
man- kruisbeeste te gebruik. 

“Ons het vandag ook ’n  
Shorthorn-stoetery met 120 
vroulike diere omdat ons steeds 
ons eie Shorthorn-bulle met 
Brahman -koeie kruis, waarna 
ons weer Beefmaster-bulle by 
die kruisverse gebruik. In 2006 
is my Beefmasters gekeur om 
’n stoetery te begin,” sê Victor. 

Die stoetery bestaan uit 400 
vroulike diere. Stoetkoeie word 

R
ockvalley se kruis-
teelprogram het ten 
doel gehad om ’n 
medium raamdier te 
vind wat genoeg 

melk het om goeie kalwers te 
speen, asook wat gehard en 
vrugbaar sou wees om jaarliks 
’n kalf op suurveld te speen.

Mnr. Victor Lourens, mede- 
eienaar, en sy jongste broer, 
Chris, is verantwoordelik vir 
die boerdery se beesafdeling. 

“Ons is vier broers wat saam 
met ons pa, Thys, boer. Ons an-
der broers is Thys jr. en Willem.”

Rockvalley se beesboerdery 

Stoetkoeie word jaarliks  
kunsmatig geïnsemineer.  
Die stoetery bestaan uit 400 
vroulike diere. FOTO: VERSKAF

NAVRAE: 083 279 1206, 
e-pos: rockvalleybeef@gmail.com
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by die Vuurfontein-voerkraal 
gedoen is, het 69 van Bos 
Blanco se bulkalwers ver bo 
enige ander ras se groeisyfers 
uitgestyg. 

“Die gemiddelde daaglikse 
gewigstoename oor 97 dae was 
’n ongeëwenaarde 2,8 kg. 

“Die voeromsettingsverhou-
ding was 4,25. Nadat alle  
koste afgetrek is, was die wins 
R1 315,53 per kalf.”

SELEKSIE
Bos Blanco lê klem op die 
gehalte van die diere, waar-
onder fenotipiese eienskappe, 
aanpasbaarheid en produksie. 
Groepsdruk van groter troppe 
plaas druk op die diere se aan-
pasbaarheid. Slegs diere wat in 

die veld aangepas is, sal gereeld 
reproduseer en goeie produk-
siesyfers lewer. 

“Die tussenkalfperiode, tem-
perament en bouvorm weeg 
ook swaar,” sê Staal.

Reproduksie en speengewig 
bied ekonomiese waarde aan 
kommersiële boere.

“Beefmaster-bulle se kalwers 
speen maklik tot 30 kg swaar-
der as ander mediumraamrasse. 

“Kalwers word verkoop vol-
gens rand per kilogram en dit 
het ’n groot invloed op die prys 
van die kalwers en die boerdery 
se inkomste.”

Bulkalwers styg uit
Bos Blanco-bulkalwers groei teen ’n ongeëwenaarde  

2,8 kg per dag met ’n voeromsetting van 4,25.

in moeilike toestande speen. In 
sulke gevalle gee dit die koei 
’n kans om haar kondisie te 
verbeter voor strawwe winters 
aanbreek,” sê Staal.

Hulle behaal gereeld ’n speen-  
gewig van ver bo 270 kg op 
sewe maande. In goeie toe-
stande en op soetveldweidings 
speen eerstekalfverse gemaklik 
bo 260 kg. “Die swaarste kalf 
uit ’n eerstekalfvers wat ek ge-
speen het, het die skaal op sewe 
maande op 342 kg laat staan. 
Die Beefmaster is juis om dié 
rede ’n uiters gewilde ras.”

Die Beefmaster is gewild by 
voerkrale. Dit is ’n medium-
raamras met mededingende 
groeisyfers vergeleke met groot-
raamrasse. Nadat ’n groeitoets 

W
olwekop, mnr. 
Dennis Staal se 
plaas, is naby 
Kroonstad in die 
Vrystaat geleë. 

Sy geregistreerde Beefmas-
ter-kudde bestaan uit ongeveer 
550 koeie en 220 verse wat ge-
dek word, uitgesluit speenverse 
en bulle. Die Bos Blanco-boer-
dery het ook ’n geregistreerde 
embrio- en KI-sentrum.

“Danksy die ras se beson-
derse moedereienskappe en 
geboortegemak is dit ’n mak-
like keuse om met dié beeste 
te boer. Die Beefmaster-koei 
het goeie melkeienskappe. Sy 
kan dus swaar kalwers speen. 
Die kalf kan ook op ’n vroeëre 
ouderdom, op ’n goeie gewig en 

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

Beefmaster-bulle se kalwers 
speen maklik. FOTO: VERSKAF

BEEFMASTER SA PROMOSIE



22  |    BEEFMASTER  |  Bylae tot Landbouweekblad  |  11 Junie 2020

BEEFMASTERS

BEEFMASTERS

by die Vuurfontein-voerkraal 
gedoen is, het 69 van Bos 
Blanco se bulkalwers ver bo 
enige ander ras se groeisyfers 
uitgestyg. 

“Die gemiddelde daaglikse 
gewigstoename oor 97 dae was 
’n ongeëwenaarde 2,8 kg. 

“Die voeromsettingsverhou-
ding was 4,25. Nadat alle  
koste afgetrek is, was die wins 
R1 315,53 per kalf.”

SELEKSIE
Bos Blanco lê klem op die 
gehalte van die diere, waar-
onder fenotipiese eienskappe, 
aanpasbaarheid en produksie. 
Groepsdruk van groter troppe 
plaas druk op die diere se aan-
pasbaarheid. Slegs diere wat in 

die veld aangepas is, sal gereeld 
reproduseer en goeie produk-
siesyfers lewer. 

“Die tussenkalfperiode, tem-
perament en bouvorm weeg 
ook swaar,” sê Staal.

Reproduksie en speengewig 
bied ekonomiese waarde aan 
kommersiële boere.

“Beefmaster-bulle se kalwers 
speen maklik tot 30 kg swaar-
der as ander mediumraamrasse. 

“Kalwers word verkoop vol-
gens rand per kilogram en dit 
het ’n groot invloed op die prys 
van die kalwers en die boerdery 
se inkomste.”

Bulkalwers styg uit
Bos Blanco-bulkalwers groei teen ’n ongeëwenaarde  

2,8 kg per dag met ’n voeromsetting van 4,25.

in moeilike toestande speen. In 
sulke gevalle gee dit die koei 
’n kans om haar kondisie te 
verbeter voor strawwe winters 
aanbreek,” sê Staal.

Hulle behaal gereeld ’n speen-  
gewig van ver bo 270 kg op 
sewe maande. In goeie toe-
stande en op soetveldweidings 
speen eerstekalfverse gemaklik 
bo 260 kg. “Die swaarste kalf 
uit ’n eerstekalfvers wat ek ge-
speen het, het die skaal op sewe 
maande op 342 kg laat staan. 
Die Beefmaster is juis om dié 
rede ’n uiters gewilde ras.”

Die Beefmaster is gewild by 
voerkrale. Dit is ’n medium-
raamras met mededingende 
groeisyfers vergeleke met groot-
raamrasse. Nadat ’n groeitoets 

W
olwekop, mnr. 
Dennis Staal se 
plaas, is naby 
Kroonstad in die 
Vrystaat geleë. 

Sy geregistreerde Beefmas-
ter-kudde bestaan uit ongeveer 
550 koeie en 220 verse wat ge-
dek word, uitgesluit speenverse 
en bulle. Die Bos Blanco-boer-
dery het ook ’n geregistreerde 
embrio- en KI-sentrum.

“Danksy die ras se beson-
derse moedereienskappe en 
geboortegemak is dit ’n mak-
like keuse om met dié beeste 
te boer. Die Beefmaster-koei 
het goeie melkeienskappe. Sy 
kan dus swaar kalwers speen. 
Die kalf kan ook op ’n vroeëre 
ouderdom, op ’n goeie gewig en 

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

Beefmaster-bulle se kalwers 
speen maklik. FOTO: VERSKAF

BEEFMASTER SA PROMOSIE



24  |    BEEFMASTER  |  Bylae tot Landbouweekblad  |  11 Junie 2020

BEEFMASTERS

BEEFMASTERS

deeglike beplanning, teling 
en harde werk geverg om te 
kom waar ons nou is,” sê Van 
Vuuren sr.

PRODUKSIEVEILING
Die Kalahari Beefmaster-vei-
ling word vanjaar op 2 Oktober 
op Vryburg gehou. ’n Aanbod 
van 70 bulle en 50 vroulike 

diere word beoog. 
“Die gevaar met só ’n groot 

aanbod is dat die gehalte van 
die diere in die gedrang kan 
kom. Ons uitgangspunt is dat 
nie ’n enkele dier aangebied 
word wat ons nie bereid is om 
in ons kudde te behou nie.”

Die vroulike diere in die 
kudde is bekend om hul goeie 
vrugbaarheid, melkproduksie, 
groei, moedereienskappe en 
temperament. 

Die manlike diere is gehard, 
groei uitstekend, pas oral aan 
en is besonder vrugbaar. 

“ ’n Veearts reik die voorge-
skrewe gesondheidsertifikate 
vir elke dier op ons veiling uit. 
Dit is ook op die dag van die 
veiling beskikbaar. Telers is be-
reid om uitstekende pryse te 
betaal vir uitmuntende teel-
materiaal.” 

Rekordpryse vir bulle
V8 Beefmasters en Oktavia Beefmasters het ’n baie suksesvolle 
2019 gehad ná ’n puik jaarlikse gesamentlike produksieveiling.

en word sedertdien as ’n een-
heid bestuur. Die eerste pro-
duksieveiling is in 2015 gehou 
en dit is waar die span se droom 
begin het.

“Ons het vir mekaar gesê ons 
wil eendag die veilingslokaal 
vol maak met ons eie aanbod. 
Dit beteken ongeveer 100 diere. 
Dit het ’n hele paar jaar van 

O
ktavia Beefmasters 
van mnr. Jan Schoe-
man en V8 Beefmas-
ters van mnre. Paul 
van Vuuren sr. en jr. 

het die rekordprys vir ’n Beef-
master-bul laat spat op hul Kala-
hari Beefmaster-veiling in 2019 
op Vryburg in Noordwes. Drie 
van hul bulle het elk R500 000 
behaal. Die gemiddelde prys vir 
bulle was R104 000. 

Mustang, een van dié bulle, 
is op ’n internasionale kompe-
tisie in Amerika aangewys as 
die wêreld se beste Beefmaster- 
bul van die Jaar. Die vroulike  
diere het van die hoogste pryse 
in Suid-Afrika behaal. 

Die twee boerderye het in 
2014 besluit om saam te werk 

PROMOSIE  

NAVRAE: Mnre. Jan Schoeman, 
082 458 4158; Paul van Vuuren sr., 
082 230 3595; Paul van Vuuren jr., 
083 658 7318.

Die span van die 
Kalahari Beefmas-
ter-veiling is, van 
links, mnre. Jan 
Schoeman van Ok-
tavia Beefmasters, 
Paul van Vuuren jr. 
en Paul van Vuuren 
sr. van V8 Beefmas-
ters. FOTO: VERSKAF
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“Die diere is aanpasbaar en 

verg relatief min intensiewe be-
stuur. Danksy hul temperament 
is hulle maklik hanteerbaar. Die 
ekonomie van die ras lê in sy 
vrugbaarheid en melkproduk-
sie en dat vroulike diere jaarliks 
’n swaar kalf speen.”

Beefmaster-kalwers is gesog 
by voerkrale omdat hulle goed 
presteer. “Die diere pas maklik 
aan, het uitmuntende groei-
syfers en lewer ’n uitstekende 
karkas met ’n goeie bouvorm 
en vetverspreiding.”

WINSBEES
Speenkalwers se speengewig is 
vir Coetzee belangrik “omdat 
dit die volhoubare winsgewend-
heid van die boerdery bepaal”. 
Sy kudde produseer 80 kg tot 
100 kg vleis per hektaar, uitge-
sluit die oesreste waarvan 50% 
in die winter benut word. 

“Beefmaster-koeie het nie ’n 
hoë onderhoudsbehoefte nie. 
Koeie produseer goed met ’n 
fosfaatlek in die somer. Koeie 

met kalwers in die winter kry ’n 
energie- en proteïenlek.”

Die kudde het twee kalfseisoe-
ne. Die somerdekseisoen is van 
Desember tot einde Februarie 
en die winterdekseisoen is van 
Junie tot Augustus. Die gemid-
delde tussenkalfperiode van die 
hele kudde is 391 dae.

Alle jong bulle word ná speen 
vir 100 dae op die plaas aan ’n 
fase D-toets onderwerp. 

Die gemiddelde daaglikse ge-
wigstoename wissel van 1,85 kg 
tot 1,97 kg. 

“Ons streef daarna om die 
mark te voorsien van bogemid-
delde beeste wat aangepas is en 
’n aanwins vir enige koper se 
kudde sal wees, hetsy vroulike 
diere of bulle. Bulle vir die kom-
mersiële mark sal beslis hul 
nageslag se speengewig ver-
hoog, asook die verse se vrug-
baarheid,” sê Coetzee. 

‘Aanwins vir 
enige kudde’

Danksy puik eienskappe kan dié boer die 
Beefmaster-ras sonder skroom aanbeveel.

Die plaas is sowat 4 700 ha 
groot. Die drakrag op die aan-
geplante weiding is 1,8 ha tot 
2,6 ha per grootvee-eenheid, en 
op natuurlike veldweiding 6 ha 
tot 8 ha per grootvee-eenheid. 

Die Beefmaster is ’n maklike 
ras om mee te boer, sê Coetzee. 

M
nr. Theo Coetzee 
boer tussen Koster 
en Ventersdorp in 
Noordwes op die 
plaas Rhenoster-

fontein. Coetzee bestuur ’n 
Beefmaster-stoetery genaamd 
LJC Boerdery. 

LJC Boerdery wil die beste beeste aan die mark voorsien. FOTO: VERSKAF

NAVRAE: Mnr. Theo Coetzee, 
e-pos: voerkraal@truenw.co.za,  
sel: 082 600 8374.
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doelwit is om ’n minimum van  
80 kg per hektaar te speen,  
en  om ’n gewigstoename van  
1,2 kg per dag by die speenkal-
wers te kry.  

Die bulkalwers gaan deur  
’n groeitoets op die veld waar 
gekyk word na kondisie, bespie-
ring, GDT en temperament. Die 
diere wat nie die bulkeuring 
slaag nie, word deur die voer-
kraal afgerond en bemark. 

Die verse oor 300 kg word op 
14 maande by die bulle gesit.

“Die boerdery moet ekono-
mies sin maak, en dit is wat 
die Beefmaster vir ons doen. 
Ons was aanvanklik skepties 

oor al die administrasie wat 
die stoetery betref, maar die 
genoot skap se ondersteuning 
en lekker Beefmaster-gemeen-
skap maak dit die moeite werd. 

“Die mense wat by die ras 
betrokke is, is sout-van-die- 
aarde mense waarmee goeie 
vriendskappe gesmee is. Dit is 
nie net ’n ras waarmee geboer 
word nie, maar jy word deel van 
’n lewenswyse met ’n klomp 
mense wat vir mekaar omgee. 
Die leuse sê alles – Goed, Beter, 
Beefmaster.”  

Beefmaster is ALS
Beefmaster-beeste bied ’n goeie balans tussen  
produksie (besetting en groei) en gehardheid –  
twee eienskappe wat noodsaaklik is in hierdie  
boerdery naby Newcastle in KwaZulu-Natal.

deur seleksie bereik word.
“Vrugbaarheid, gehardheid 

en groei is die belangrikste 
eienskappe. Ons glo in  ’n me-
diumraamkoei wat elke jaar ’n 
kalf lewer, maar sien ook dat 
die natuur daardie seleksie  
outomaties vir ’n mens doen.

“Die dekseisoen vir ons  
ver se is van Augustus tot Okto-
ber. Hulle word as eerstekalf- 
koeie in Oktober kunsmatig  
geïnsemineer en val dan weer 
by die res van die kudde in,  
wat van November tot Januarie 
gedek word.”

Die drakrag is drie hektaar 
per grootvee-eenheid. Die 

A
LS Beefmasters is 
in die Noord-Natal- 
omgewing naby 
Newcastle. Die fa- 
miliebesigheid boer 

vanaf 1993 met beeste en het in 
2012 met die Beefmaster-stoe-
tery begin. Volgens mnr. Gerrit 
Joubert is die rede hiervoor die 
feit dat hulle ’n tuiste gevind het 
in die groot Beefmaster-familie. 

“Die persentasie Bos indicus, 
waaruit die ras bestaan, is waar-
devol in ons omgewing waar 
baie siektes, soos rooiwater, 
voorkom,” sê Gerrit.

Doelwitte is vir hulle nood- 
saaklik en Gerrit sê dit kan  

PROMOSIE

NAVRAE: 072 877 5635; 
e-pos: gerritj@alsgroup.co.za

ALS Beefmasters beoog om jaarliks 
bulle aan te koop wat ’n verskil in  
die stoetery sal maak, soos hierdie  
Nooitverwacht-bul. FOTO: VERSKAF
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doelwit is om ’n minimum van  
80 kg per hektaar te speen,  
en  om ’n gewigstoename van  
1,2 kg per dag by die speenkal-
wers te kry.  

Die bulkalwers gaan deur  
’n groeitoets op die veld waar 
gekyk word na kondisie, bespie-
ring, GDT en temperament. Die 
diere wat nie die bulkeuring 
slaag nie, word deur die voer-
kraal afgerond en bemark. 

Die verse oor 300 kg word op 
14 maande by die bulle gesit.

“Die boerdery moet ekono-
mies sin maak, en dit is wat 
die Beefmaster vir ons doen. 
Ons was aanvanklik skepties 

oor al die administrasie wat 
die stoetery betref, maar die 
genoot skap se ondersteuning 
en lekker Beefmaster-gemeen-
skap maak dit die moeite werd. 

“Die mense wat by die ras 
betrokke is, is sout-van-die- 
aarde mense waarmee goeie 
vriendskappe gesmee is. Dit is 
nie net ’n ras waarmee geboer 
word nie, maar jy word deel van 
’n lewenswyse met ’n klomp 
mense wat vir mekaar omgee. 
Die leuse sê alles – Goed, Beter, 
Beefmaster.”  

Beefmaster is ALS
Beefmaster-beeste bied ’n goeie balans tussen  
produksie (besetting en groei) en gehardheid –  
twee eienskappe wat noodsaaklik is in hierdie  
boerdery naby Newcastle in KwaZulu-Natal.

deur seleksie bereik word.
“Vrugbaarheid, gehardheid 

en groei is die belangrikste 
eienskappe. Ons glo in  ’n me-
diumraamkoei wat elke jaar ’n 
kalf lewer, maar sien ook dat 
die natuur daardie seleksie  
outomaties vir ’n mens doen.

“Die dekseisoen vir ons  
ver se is van Augustus tot Okto-
ber. Hulle word as eerstekalf- 
koeie in Oktober kunsmatig  
geïnsemineer en val dan weer 
by die res van die kudde in,  
wat van November tot Januarie 
gedek word.”

Die drakrag is drie hektaar 
per grootvee-eenheid. Die 

A
LS Beefmasters is 
in die Noord-Natal- 
omgewing naby 
Newcastle. Die fa- 
miliebesigheid boer 

vanaf 1993 met beeste en het in 
2012 met die Beefmaster-stoe-
tery begin. Volgens mnr. Gerrit 
Joubert is die rede hiervoor die 
feit dat hulle ’n tuiste gevind het 
in die groot Beefmaster-familie. 

“Die persentasie Bos indicus, 
waaruit die ras bestaan, is waar-
devol in ons omgewing waar 
baie siektes, soos rooiwater, 
voorkom,” sê Gerrit.

Doelwitte is vir hulle nood- 
saaklik en Gerrit sê dit kan  

PROMOSIE

NAVRAE: 072 877 5635; 
e-pos: gerritj@alsgroup.co.za

ALS Beefmasters beoog om jaarliks 
bulle aan te koop wat ’n verskil in  
die stoetery sal maak, soos hierdie  
Nooitverwacht-bul. FOTO: VERSKAF
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