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BRAHMAN CHARL VAN ROOYEN

Voorloper en 
baanbreker
Brahman-beeste gaan ’n al hoe 
belangriker rol in die plaaslike 
vleisbedryf speel soos genomiese 
navorsing vorder om hierdie ras 
nog verder te verbeter.

D
anksy die Brahman se voor-
treflike eienskappe, soos sy 
gehardheid, aanpasbaar-
heid en basterkrag, is hy 

’n gewilde keuse onder telers. Nou 
word genomika aangewend om die 
Brahman op die pad te plaas om die 
volledige bees te word, sê mnr. Syd-
ney Hunt, voorsitter van die Brahman-
beestelers genootskap van Suid-Afrika.

Die Vleisbeesgenomikaprojek (VGP) 
is in die lewe geroep om die gene-
tiese verbetering van vleisbeeste in 
Suider-Afrika te versnel met die aan-
wending van genomiese ontledings. 
Brahman-telers van Suid-Afrika, Nami-
bië en Australië neem saam deel. Die 
uitreiking van teelwaardes vir sekere 
wenslike eienskappe, waaronder voer-
inname, is een van die doelwitte.

Die genootskap het reeds ’n geno-
miese teelwaarde vir residuele voer-
inname bekom. Hierdie eienskap is 
belangrik om vleisbeesrasse meer 
mede dingend met ander dieresoorte 
te maak, soos hoenders en varke, waar-
van die voeromsetting en groei die af-
gelope dekades aansienlik verbeter het. 

“Ons wil dus beeste teel wat minder 
voer gebruik om meer vleis te produ-
seer. Die verbetering van hierdie be-
langrike ekonomiese eienskap is tot 
almal se voordeel, van die voerkraal 
tot die verbruiker,” sê Hunt.

“Weens die strawwer boerderytoe-
stande wat deur aardverwarming ver-
oorsaak word, sal beesboere geen keu-
se hê as om met geharde rasse te boer 
nie. Die Brahman is uitgeknip vir dié 

toenemende hittegolwe en droogtes.”
Die Brahman se basterkrag is ’n plus - 

 punt. Niks kom by die ekstra gewigs -
toename wat die Brahman toevoeg 
wanneer hy met ander rasse gekruis 
word nie. Die ras is vrugbaar en die 
koeie het sterk moedereienskappe.

PIONIERTELERS
Die eerste Brahmane is in 1954 deur 
mnr. Jürgen Cranz van Namibië van 
Amerika af ingevoer. Toe Suid-Afrika 
se Brahman-beestelersgenootskap in 
1957 gestig is, was daar reeds 
260 Brahmane na Suid-Afrika, Na-
mibië en Zimbabwe ingevoer. Die SA 
Stamboekvereniging het die Brahman 
in 1958 as ’n volwaardige ras erken.

Sydney se pa, Reg, het die Hunt- 
Brahman-stoetery in 1959 gestig. Syd-
ney het in 1967 begin boer. Sydney, sy 
seun, Geoffrey, en Sydney se broer, 
Mark, het saam ’n boerderyvennoot-
skap, Hunt Farming.

Hunt sê die Brahmane was destyds 
geneig om kleiner te wees. Die Brah-
man is in Amerika as teenvoeter vir die 
Britse rasse geteel. Die gedagte was 
om ’n kleiner, geharde bees te ontwik-
kel. Suid-Afrika het op daardie patroon 
voortgegaan, maar die Hunts het later 
groter, swaarder Brahmane in Amerika 
raakgeloop en ingevoer. 

VLEISEIENSKAPPE
In die praktyk neem die Hunts volledig 
aan die VGP deel. Dit het by kunsma-
tige inseminasie begin, waarna dit tot 
die prestasietoetsing van jong bulle by  

die Landbounavorsings - 
raad se Armoedsvlakte-toetsstasie uit-
gebrei het. Bulle se groei word eers ge-
evalueer voor hulle geslag word om vir 
gewenste vleiseienskappe soos sagt-
heid, ribvetdikte, marmering en oog-
spieroppervlakte geëvalueer te word.

Hulle gebruik ook koppelbulle, wat 
dus in ander kuddes in Suid-Afrika, Na-
mibië, Australië en Amerika vir teling 
aangewend word.

Hunt bestempel hierdie teelwaardes 
wat hulle van die Brahman-beestelers-
genootskap af kry as ’n waardevolle 
hulpmiddel vir seleksie om bulle uit te 
skakel wat nie in gewenste eienskappe 
vir byvoorbeeld temperament voor-
sien nie. Gevolglik kan hy die regte 
bulle vir paring gebruik en terselfder-
tyd die beste, vrugbare koeie vir teling 
selekteer.

Hunt voorsien ’n blink toekoms vir 
die Brahman. Die eerste deel van die 
VGP het goeie dividende opgelewer. 
Met die voortsetting van die projek sal 
die enkele eienskappe in die Brahman 
se mondering wat nog verstellings no-
dig het, verbeter kan word en dan sal 
daar geen keer aan die ras wees om 
die grootste vleisbeesras te word nie.

“Die Brahman se mededingende, 
natuurlike eienskappe het hom ge-
bring waar hy is. Nou is dit in die telers 
se hande om die bees verder te verfyn 
en die laaste treë na die wenpaal te 
gee,” sê Hunt. 

NAVRAE: Mnr. Sydney Hunt, 082 462 6416, 
e-pos:  sahuntfarming@gmail.com

REGS: Mnr. Sydney Hunt FOTO: BRAHMAN-GENOOTSKAP

BO: Hierdie wit Brahman is deur Hunt Brahmane geteel. 
FOTO: WAYNE SOUTHWOOD
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BRAHMAN THERESA STEENEKAMP

Genomika se stand 
en volgende stap
’n Opwindende, nuwe fase in beesteling het  
vir Suider-Afrikaanse Brahmane aangebreek.  
Die laaste deel van die vereiste hoeveelheid 
genotipes word nou versamel, onder meer  
alle nuwe kuddevaars en invloedryke koeie.

G
enotipering kan die selek-
sie van die beste teeldiere 
heelwat noukeuriger maak 
– én dit kan op ’n vroeër 

ouderdom gedoen word. Hierdie twee 
voordele alleen kan die produsent 
tyd, geld en hulpbronne bespaar.

Die eerste genomies beraamde teel-
waardes (GBTW’s), in Engels bekend 
as GEBV, behoort binne die volgende 
twaalf maande deur die Suid-Afrikaan-
se en Namibiese Brahman-beestelers-
genootskap bekend gestel te word. 

Diere se stamboominligting en 
feno tipiese metings (gewone presta-
sie-inligting), word met die genotipe 
gekombineer in ’n gelyktydige (sin-
gle-step) ontleding. Dit produseer 

dan ’n genomiese, ondersteunde teel-
waarde, die GBTW.

Hierdie teelwaarde is heelwat nou-
keuriger as die gewone teelwaardes. 
Teoreties kan ’n dier by geboorte ge-
genotipeer word. Teelwaardes vir eien-
skappe wat in die verwysingsbevolking 
bestaan, sal hoog genoeg wees sodat 
seleksie met sukses gedoen kan word. 
Die produsent sal dus dan reeds kan 
besluit of hy die dier wil behou en in 
hom belê, en of hy uitgeskot moet 
word en sodoende geld bespaar.

Om GBTW’s te kan produseer, moet 
’n verwysingsbevolking eers geskep 
word. Hierdie klein groep diere dien as 
beginpunt (benchmark) vir die res van 
die ras se diere en moet baie volledig 
getoets en gegenotipeer word.

WAT IS ’N GENOTIPE?
’n Genotipe is die resultaat van ’n ontle-
ding van die DNS van ’n organisme, met 
verwysing na ’n enkele of ’n reeks eien-
skappe, uitgedruk in enkel nukleotied-
polimorfismes (single nucleotide poly-
morphisms of SNP’s). Die digtheid van 
’n genotipe kan wissel van so min as  
7 000 merkers tot die volle genoom.

Die definisie van ’n genoom is die ge-
netiese samestelling van ’n organisme 
of groep organismes, met verwysing 
na ’n enkele eienskap, ’n stel eienskap-
pe of ’n totale reeks eienskappe. Dit is 
die somtotaal van gene wat van ouer 
na nageslag oorgedra word.

Deur middel van die Vleisbeesgeno-
mika projek (VGP), asook die doktorale 
studie van me. Sinebongo Mdyogolo 

van die Landbounavorsingsraad (LNR), 
het die Suid-Afrikaanse Brahman-bees-
telersgenootskap en die Namibiese 
Brahman-beestelersgenoot skap reeds 
’n groot deel van die vereiste hoeveel-
heid genotipes versamel.

Mdyogolo se studie is daarop gemik 
om ’n kostedoeltreffende strategie vir 
die toepassing van genomiese seleksie 
in Suid-Afrikaanse vleisbeeste te ont-
wikkel (sien die illustrasie). 

Genetiese imputasie is die statistiese 
afleiding (voorspelling) van ongemete 
genotipes in individue wat op ’n lae-
digtheidspaneel getoets is. Deur mid-
del van dié tegniek kan diere op ’n re-
latief laedigtheidpaneel getoets word, 
teen laer koste, en dan met imputasie 
tot ’n hoër digtheid verwerk word.

Die toegerekende data van imputa-
sie gebruik die genetiese verwantskap-
pe tussen diere om genetiese voor-
spellings te maak. Daar is reeds twee 
besendings genotipes na Australië ge-
stuur om die gehalte van die bereke-
ninge te ondersoek en te sien of dit vir 
’n genetiese ontleding geskik is.

Mdyogolo het haar studie onder 
leiding van dr. Linky Makgahlela, hoof 
van die departement vir genotipering 
by die LNR se instituut vir dierepro-
duksie, voltooi. Die Suider-Afrikaanse 
Brahman is in staat om die resultate 
tot voordeel van die ras te gebruik.

DIE PAD VORENTOE
In ’n omgewing waar produsente die 
elemente en ander probleme moet 
trotseer, is dit die Brahman-beestelers-
genootskap se voorreg om vir sy telers 
die toerusting te ontwikkel wat hulle in 
staat stel om mededingend in die be-
dryf te funksioneeer. 

Me. Theresa Steenekamp is die tegnie-
se assistent van rasverbetering by die 
SA Brahman-beestelersgenootskap.

Me. Theresa  
Steenekamp

Die kolomme illustreer die kostedoeltref fende 
strategie wanneer genomiese  
seleksie toegepas word.

Toegerekende data

Vul die gapings sonder om bykomend daarvoor te betaal.

20 000

150 000

777 000
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BRAHMAN IZAAN DU PLOOY

Voerdoeltreffendheid is ’n belangrike ekonomiese 
produksie-eienskap in die veld én voerkrale. Beperk 
die koste van voer sonder om gehalte in te boet.

S
owat 80% van alle speen-
kalwers in Suid-Afrika gaan 
deur ’n voerkraal. Navorsing 
wys dat sowat 60% van ’n 

voerkraal se koste voer is. Voerkrale 
is nie lojaal aan ’n spesifieke ras nie en 
diskrimineer as hulle meen ’n ras se 
doeltreffendheid is nie na wense nie.

Die Sernick-voerkraal, as voorbeeld, 
toets die nageslag van al sy eie diere, 
asook dié van ander rasse, en maak 
dus staat op objektiewe data om diere 
vir die voerkraal te selekteer. 

Winsgewendheid hang daarvan af 
dat koste tot ’n minimum beperk word 
sonder om die hoeveelheid of gehalte 
van die produk in te boet. Produsente 
het min of geen beheer oor die mark-
prys vir hul produkte. Gevolglik moet 
hulle moeite doen om hul produkte 
doeltreffender te produseer.

Verskeie faktore dra daartoe by dat 
voerdoeltreffendheid al hoe belang-
riker in die vleisbeesbedryf word, waar - 
onder droogtes, stygende voerkoste 
en dalende speenkalfpryse. 

Naas vaste koste is voer die grootste 
uitgawe vir beesboere. Talle studies 
het getoon voerkoste maak 60-65% 
van die totale produksiekoste uit. Die 
onderhoud van die koeikudde is vir 
75% van die totale voerkoste verant-
woordelik. Die verbetering van voer-
doeltreffendheid in ’n vleisbeeskudde 
kan dus tot groot besparings vir bees-
vleisprodusente lei.

NETTO VOERINNAME
Die onlangse belangstelling in voer-
doeltreffendheid by vleisbeeste is toe-
gespits op netto voerinname (NVI), 
wat anders as voeromsettingsverhou-

ding (VOV), fenotipies onafhanklik van 
groei is. Dit word gedefinieer as die 
verskil tussen die werklike voer inname 
van ’n dier en die verwagte voerinname 
wat vir onderhoud en groei benodig 
word. Dit is dus die variasie in voer-
inname wat oorbly nadat in die ver-
eistes vir onderhoud en groei voor-
sien is. Dit is onafhanklik van die vlak 
van produksie. Omdat dit onafhanklik 
van groei is, het navorsing seleksie op 
grond van NVI met sukses ondersoek.

Doeltreffende diere eet minder as 
wat verwag word vir hul liggaamsge-
wig en gemiddelde daaglikse toename 
(GDT) en het ’n negatiewe of lae NVI, 
terwyl ondoeltreffende diere meer eet 
as wat verwag word en ’n positiewe of 
hoë NVI het. Residuele voerinname 
(RVI) is dieselfde eienskap as NVI. 

NVI-TEELWAARDE
Breedplan het onlangs ’n NVI-teel-
waarde vir Suider-Afrikaanse Brah-
mane bekend gestel. Twee teelwaar-
des word egter gepubliseer, naamlik 
netto voerinname (na-speen) en netto 
voerinname (voerkraal-afronding). 

Daar is ’n sterk verband tussen die 
twee teelwaardes, maar daar is wel 
diere wat verskillend op voerdoel-
treffendheid in die twee verskillende 
scenario’s gerangskik word.

Die verskil tussen die twee teelwaar-
des is hoofsaaklik die ouderdom van 
die diere wanneer hulle getoets word. 
Albei teelwaardes word uitgedruk as 
kilogram voerinname per dag. 

In die voorbeeld in die  TABEL  het die 
bul ’n NVI-teelwaarde (voerkraal-af-
ronding) van -0,67 kg. Daar word dus 
verwag dat sy nageslag gemiddeld 

0,315 kg (0,67 tot 0,04/2) minder voer 
per dag sal eet as die gemiddelde 
Brahman-kalf wat dieselfde weeg en 
teen dieselfde tempo groei.

Netto voerinname is die beste be-
skikbare maatstaf van voerdoeltref-
fendheid omdat dit onafhanklik van 
die vlak van produksie is.

Verskeie studies het al getoon dat 
beeste wat in die na-speenperiode as 
doeltreffend (lae NVI) getoets word, 
lewenslank doeltreffend bly. Hierdie 
studies het ook getoon ’n verbetering 
van 5% in voerdoeltreffendheid het ’n 
ekonomiese impak vier keer groter as 
’n verbetering van 5% in GDT. 

EENHEIDSKOSTE
Die verbetering van voerdoeltreffend-
heid sal die eenheidskoste van produk-
sie en die waarde van teelmateriaal, 
embrio’s, semen en speenkalwers be-
invloed. Vir ekstensiewe boerderye be-
teken dit die gebruik van minder wei-
ding per grootvee-eenheid. Dit gee ’n 
boer die geleentheid om meer diere op 
sy plaas aan te hou, of meer weiding 
beskikbaar te hê vir droogtetye.

Vir voerkrale beteken dit ’n afna-
me in voerinname vir dieselfde groei 
en dus ’n verlaging in voerkoste en 
gevolg lik ’n groter winsmarge.

Die seleksie vir verlaagde NVI word 
gelukkig nie geassosieer met enige 
negatiewe uitwerking op reproduksie 
of groei nie. Daar is aansien like varia-
sie in NVI by individuele diere binne ’n 
spesifieke ras. Dit word ook binne die 

                          NAMIBIESE BRAHMAN BREEDPLAN- BERAAMDE TEELWAARDES (BTW’S) 
                         JUNIE 2020

Gaan na  
bit.ly/3fn7qJ0  
vir die volledige 

voorbeeld en 
BTW-grafiek.

Dragtigheids-
lengte  
(dae)

Geboorte- 
gewig 
(kg)

200
dae 
(kg)

400
dae 
(kg)

600
dae 
(kg)

Volwasse 
koeigewig 

(kg)

Melk
(kg)

Skrotum- 
omtrek 

(cm)

Dae tot 
kalf 

(dae)

Karkas- 
gewig 
(kg)

Oogspier- 
area 
(cm2)

Ribvet 
(mm)

Kruisvet 
(mm)

Kleinhandel-  
beesvleis- 
opbrengs 

(%)

Intra- 
muskulêre  

vet (%)
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Brahman-ras gesien. Hierdie variasie 
dui daarop dat aansienlike genetiese 
vordering gemaak kan word wanneer 
daarvoor geselekteer word. 

Dit is taamlik tot matig (h2 = 0,29 
– 0,46) oorerflik; dus is dit die moeite 
werd om daarvoor te selekteer.

Die vinnigste manier om voerdoel-
treffendheid in ’n kudde te verbeter, 
is om teelbulle te selekteer wat van 
nature voerdoeltreffend is omdat 80-
90% van die genetiese vordering in ’n 
kudde van die bulle af kom. 

’n Voerdoeltreffende bul sal dié 
eien skap aan sy nageslag oordra, wat 
gesien gaan word as voerbesparing 
vir kalwers in die voerkraal en vir ver-
vangingsverse wat die koeikudde bin-
negaan. Studies het getoon dat die 
seleksie vir lae NVI ’n nageslag tot 
gevolg sal hê wat minder voer inneem 
vir dieselfde vlak van produksie as die 

nageslag van bulle met ’n hoë NVI.
Aangesien daar onafhanklik van 

groei vir NVI geselekteer kan word, is 
die verwagting dat indien daar vir ne-
gatiewe NVI geselekteer word, die ge-
netiese neiging daarvoor sal afneem, 
terwyl die genetiese neigings vir die 
groei-eienskappe steeds sal toeneem. 

Wanneer die ekonomiese seleksie- 
indekse vir die Brahman-ras binnekort 
hersien gaan word, sal die NVI-teel-
waardes ook ingesluit word. Dit sal die 
seleksie van doeltreffender beeste wat 
steeds goed groei, vergemaklik.

TOETS EN KOSTE
Elke dier se voerdoeltreffendheid word 
individueel bepaal. Twee stelsels word 
hoofsaaklik in Suid-Afrika gebruik, 
naamlik die Calan Gate-stelsel en die 
nuwe GrowSafe-stelsel. In Suid-Afrika 
is twee GrowSafe-stelsels, naamlik by 

die Landbounavorsingsraad (LNR) in 
Irene en by mnr. Koos Kooy van Kwa-
Zulu-Natal wat onlangs deur die De 
Heus-voermaatskappy opgerig is en 
privaat bedryf word.

Die LNR het voerinname-toetssta-
sies in elke provinsie en die data is 
aanvaarbaar vir die Breedplan-stelsel 
wat deur die Brahman-beestelersge-
nootskap ondersteun word. Die koste 
per bul is sowat R6 000, voer ingesluit. 
’n Kontemporêre groep word altyd ge-
toets, dit wil sê verkieslik vyf of meer 
bulle van dieselfde bestuursgroep. 

Me. Izaan du Plooy is verbonde aan die 
Lewendehawe-registrerende Federasie 
(LRF) en is verantwoordelik vir tegniese 
dienste en die genomikaprojek.

NAVRAE: Me. Izaan du Plooy, 012 667 5258, 

e-pos: office@lrf.co.za
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Voerdoeltreffendheid is ’n belangrike ekonomiese 
produksie-eienskap in die veld én voerkrale. Beperk 
die koste van voer sonder om gehalte in te boet.

S
owat 80% van alle speen-
kalwers in Suid-Afrika gaan 
deur ’n voerkraal. Navorsing 
wys dat sowat 60% van ’n 

voerkraal se koste voer is. Voerkrale 
is nie lojaal aan ’n spesifieke ras nie en 
diskrimineer as hulle meen ’n ras se 
doeltreffendheid is nie na wense nie.

Die Sernick-voerkraal, as voorbeeld, 
toets die nageslag van al sy eie diere, 
asook dié van ander rasse, en maak 
dus staat op objektiewe data om diere 
vir die voerkraal te selekteer. 

Winsgewendheid hang daarvan af 
dat koste tot ’n minimum beperk word 
sonder om die hoeveelheid of gehalte 
van die produk in te boet. Produsente 
het min of geen beheer oor die mark-
prys vir hul produkte. Gevolglik moet 
hulle moeite doen om hul produkte 
doeltreffender te produseer.

Verskeie faktore dra daartoe by dat 
voerdoeltreffendheid al hoe belang-
riker in die vleisbeesbedryf word, waar - 
onder droogtes, stygende voerkoste 
en dalende speenkalfpryse. 

Naas vaste koste is voer die grootste 
uitgawe vir beesboere. Talle studies 
het getoon voerkoste maak 60-65% 
van die totale produksiekoste uit. Die 
onderhoud van die koeikudde is vir 
75% van die totale voerkoste verant-
woordelik. Die verbetering van voer-
doeltreffendheid in ’n vleisbeeskudde 
kan dus tot groot besparings vir bees-
vleisprodusente lei.

NETTO VOERINNAME
Die onlangse belangstelling in voer-
doeltreffendheid by vleisbeeste is toe-
gespits op netto voerinname (NVI), 
wat anders as voeromsettingsverhou-

ding (VOV), fenotipies onafhanklik van 
groei is. Dit word gedefinieer as die 
verskil tussen die werklike voer inname 
van ’n dier en die verwagte voerinname 
wat vir onderhoud en groei benodig 
word. Dit is dus die variasie in voer-
inname wat oorbly nadat in die ver-
eistes vir onderhoud en groei voor-
sien is. Dit is onafhanklik van die vlak 
van produksie. Omdat dit onafhanklik 
van groei is, het navorsing seleksie op 
grond van NVI met sukses ondersoek.

Doeltreffende diere eet minder as 
wat verwag word vir hul liggaamsge-
wig en gemiddelde daaglikse toename 
(GDT) en het ’n negatiewe of lae NVI, 
terwyl ondoeltreffende diere meer eet 
as wat verwag word en ’n positiewe of 
hoë NVI het. Residuele voerinname 
(RVI) is dieselfde eienskap as NVI. 

NVI-TEELWAARDE
Breedplan het onlangs ’n NVI-teel-
waarde vir Suider-Afrikaanse Brah-
mane bekend gestel. Twee teelwaar-
des word egter gepubliseer, naamlik 
netto voerinname (na-speen) en netto 
voerinname (voerkraal-afronding). 

Daar is ’n sterk verband tussen die 
twee teelwaardes, maar daar is wel 
diere wat verskillend op voerdoel-
treffendheid in die twee verskillende 
scenario’s gerangskik word.

Die verskil tussen die twee teelwaar-
des is hoofsaaklik die ouderdom van 
die diere wanneer hulle getoets word. 
Albei teelwaardes word uitgedruk as 
kilogram voerinname per dag. 

In die voorbeeld in die  TABEL  het die 
bul ’n NVI-teelwaarde (voerkraal-af-
ronding) van -0,67 kg. Daar word dus 
verwag dat sy nageslag gemiddeld 

0,315 kg (0,67 tot 0,04/2) minder voer 
per dag sal eet as die gemiddelde 
Brahman-kalf wat dieselfde weeg en 
teen dieselfde tempo groei.

Netto voerinname is die beste be-
skikbare maatstaf van voerdoeltref-
fendheid omdat dit onafhanklik van 
die vlak van produksie is.

Verskeie studies het al getoon dat 
beeste wat in die na-speenperiode as 
doeltreffend (lae NVI) getoets word, 
lewenslank doeltreffend bly. Hierdie 
studies het ook getoon ’n verbetering 
van 5% in voerdoeltreffendheid het ’n 
ekonomiese impak vier keer groter as 
’n verbetering van 5% in GDT. 

EENHEIDSKOSTE
Die verbetering van voerdoeltreffend-
heid sal die eenheidskoste van produk-
sie en die waarde van teelmateriaal, 
embrio’s, semen en speenkalwers be-
invloed. Vir ekstensiewe boerderye be-
teken dit die gebruik van minder wei-
ding per grootvee-eenheid. Dit gee ’n 
boer die geleentheid om meer diere op 
sy plaas aan te hou, of meer weiding 
beskikbaar te hê vir droogtetye.

Vir voerkrale beteken dit ’n afna-
me in voerinname vir dieselfde groei 
en dus ’n verlaging in voerkoste en 
gevolg lik ’n groter winsmarge.

Die seleksie vir verlaagde NVI word 
gelukkig nie geassosieer met enige 
negatiewe uitwerking op reproduksie 
of groei nie. Daar is aansien like varia-
sie in NVI by individuele diere binne ’n 
spesifieke ras. Dit word ook binne die 
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vordering gemaak kan word wanneer 
daarvoor geselekteer word. 

Dit is taamlik tot matig (h2 = 0,29 
– 0,46) oorerflik; dus is dit die moeite 
werd om daarvoor te selekteer.

Die vinnigste manier om voerdoel-
treffendheid in ’n kudde te verbeter, 
is om teelbulle te selekteer wat van 
nature voerdoeltreffend is omdat 80-
90% van die genetiese vordering in ’n 
kudde van die bulle af kom. 

’n Voerdoeltreffende bul sal dié 
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nageslag van bulle met ’n hoë NVI.
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die verwagting dat indien daar vir ne-
gatiewe NVI geselekteer word, die ge-
netiese neiging daarvoor sal afneem, 
terwyl die genetiese neigings vir die 
groei-eienskappe steeds sal toeneem. 

Wanneer die ekonomiese seleksie- 
indekse vir die Brahman-ras binnekort 
hersien gaan word, sal die NVI-teel-
waardes ook ingesluit word. Dit sal die 
seleksie van doeltreffender beeste wat 
steeds goed groei, vergemaklik.

TOETS EN KOSTE
Elke dier se voerdoeltreffendheid word 
individueel bepaal. Twee stelsels word 
hoofsaaklik in Suid-Afrika gebruik, 
naamlik die Calan Gate-stelsel en die 
nuwe GrowSafe-stelsel. In Suid-Afrika 
is twee GrowSafe-stelsels, naamlik by 

die Landbounavorsingsraad (LNR) in 
Irene en by mnr. Koos Kooy van Kwa-
Zulu-Natal wat onlangs deur die De 
Heus-voermaatskappy opgerig is en 
privaat bedryf word.

Die LNR het voerinname-toetssta-
sies in elke provinsie en die data is 
aanvaarbaar vir die Breedplan-stelsel 
wat deur die Brahman-beestelersge-
nootskap ondersteun word. Die koste 
per bul is sowat R6 000, voer ingesluit. 
’n Kontemporêre groep word altyd ge-
toets, dit wil sê verkieslik vyf of meer 
bulle van dieselfde bestuursgroep. 

Me. Izaan du Plooy is verbonde aan die 
Lewendehawe-registrerende Federasie 
(LRF) en is verantwoordelik vir tegniese 
dienste en die genomikaprojek.
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Voordele van DNS-profiele 
Korrekte teling en stamboekinligting van elke dier 
is belangrik vir alle stoet- en kommersiële telers. 
Dit verseker dat medetelers en kliënte kry waar-
voor hulle betaal. DNS-ouerskaptoetse is kragtige 
hulpmiddels vir telers om die betroubaarheid van 
hul stambome en kudde-inligting te verbeter.

D
eoksiribonukleïensuur, of-
tewel DNS, is die genetiese 
bloudruk wat van ouers 
oorgeërf word. Die helfte 

van ons DNS-bloudruk word van ons 
vaderlike en die ander helfte van ons 
moederlike DNS oorgeërf.

DNS word in alle gekernde selle 
gevind en kan maklik van bloed of 
haarwortels herwin word. Binne alle 
DNS-molekules is daar streke waar-
na lukraak as “DNS-gemors” ver-
wys word. Dit bestaan uit ’n klomp 
herhalende DNS-volgordes, byvoor-
beeld: GATAGATAGATA (GATAx10 en 
GATAx13). Die korrekte beskrywing vir 
hierdie DNS-streke is DNS-mikrosatel-
lietmerkers of korttandemherhalings 
(STR).   GRAFIEK 1  is ’n tipiese voorbeeld 
van herhalende DNS-volgordes.

Die aantal herhalings, naamlik GATA, 
kan tussen individuele diere verskil. 
Een kan 10 en 13 GATA-herhalings en 
’n ander 12 en 20 GATA-herhalings hê. 
Hierdie variasie in die aantal herha-
lings van elke merker kan in ’n labora-
toriumtoets bepaal word.

Dié kombinasie van die grootte ver-
skil van elke DNS-merker, wat as die 
DNS-profiel van elke dier gerapporteer 
word.  GRAFIEK 2  is ’n voorbeeld van 
’n DNS-profiel wat uit 11 verskillende 
mikrosatellietmerkers saamgestel is.

BEVESTIG OUERSKAP
DNS-mikrosatellietmerkers wat vir  
ouerskapbevestiging by beeste ge-
bruik word, kan baie verskillende al-
leelvariasies per merker hê (20 tot 
30). Dit is juis hierdie variasie wat die 
DNS-merkers so bruikbaar vir teelbe-

vestiging en vaderskaptoetse maak.
Vaderskaptoetse en teelbevestiging 

berus daarop dat elk van ’n ouerpaar 
een volledige DNS-string tot die na-
geslag bydra, dus ’n 50:50-bydrae 
deur elke ouer. Indien ’n spesifieke 
DNS-merker (ook genoem allele) dus 
by ’n kalf teenwoordig is, maar nie by 
enige van die benoemde ouers nie, is 
daardie ouer of ouerpaar uitgesluit as 
die biologiese ouers van die kalf.

Om teling te bevestig, is dit belangrik 
om die moeder en moontlik die vaar te 
toets. Dit is veral belangrik waar lynte-
ling toegepas word, of in ’n kudde waar 
min genetiese variasie teenwoordig is.

Slegs vaderskapverifikasie kan tot 
foutiewe resultate lei, wat teelwaardes 
van toekomstige geslagte nadelig sal 
beïnvloed en genomiese evaluasies 
kan beduiwel.

As voorbeeld kan die volgende vier 
gedeeltelike DNS-profiele vergelyk 
word (twee moontlike vaars, ’n moer 
en ’n kalf).  TABEL 1  stel ’n gedeeltelike 
DNS-profiel van vier beeste voor. Elke 
DNS-merker word met ’n spesifieke 
naam aangedui. TGLA227 het byvoor-
beeld twee allele elk.

Interpretasie van die vergelyking 
van hierdie DNS-profiel dui aan dat die 
kalf se teling uit bul 1 is en nié bul 2 nie.

Die data in  GRAFIEK 3  en  TABEL 2  dien 
as ’n goeie voorbeeld van hoe foutiewe 
inligting verkry kan word indien slegs 
vaderskap-DNS-toetse voltooi word. 
Let op dat bul 1 en bul 2 geldig as vaar 
sou wees as die moer nie ook getoets 
is nie. Enigeen van die twee allele van 
die DNS-merkers kan na die moer en 
bul 1 herlei word.

AKKURAAT
Die akkuraatheid van DNS-ouerskap-
toetse hang nou saam met die aantal 
DNS-merkers wat gebruik word in die 
toets, en bowenal van die variasie by 
elke DNS-merker (die aantal allele 
teenwoordig by elke merker).

Die riglyne van die International 
Foundation for Animal Genetics (ISAG) 
word gevolg. Die aanbevole getal mer-
kers van ISAG is tans ’n paneel van  
15 merkers.

Unistel se toetse voldoen aan ISAG 
se internasionale vereistes en ge-
bruik ’n paneel van 15 verskillende 
DNS-mikrosatellietmerkers. Nóg vier 
merkers is beskikbaar indien nodig.

Oor die algemeen word ’n akkuraat-
heid van 99,9% bereken by gevalle 
waar die moer én bul getoets word. 
By veelvaartelingkuddes waar slegs 
die vaars getoets word, daal akkuraat-
heid na 98,3% tot 99,6%, na gelang 
van die ras, graad van lynteling en 
aantal en spesifieke merkers wat in die 
DNS-paneel gebruik is.

Ouerskapverifikasie het voordele vir 
alle beesboere en telers.

 ■ DNS-profielontleding verseker indivi- 
duele identifikasie van diere. Sulke pro-
fiele is van groot waarde by veedief- 
stalsake.

 ■ Akkurate teelbevestiging help om die 
dekvermoë van bulle te monitor.

 ■ Geverifieerde, korrekte teling verseker 
akkurate stambome en betroubare  
kuddedata.

 ■ Uit statistieke vir kontroletoetse wat van 
2011 tot 2019 gedoen is, het dit geblyk  
dat tot 30% van die telings van benoem-
de, geregistreerde diere foutief deur die 
telers verskaf is. Foutiewe telingsdata 
het ’n groot uitwerking op die akkuraat-
heid en betroubaarheid van teelsyfers 
(BTW’s, Blup-waardes en genomiese 
evaluasies).

VORDERING NA GENOMIKA
Die afgelope meer as tien jaar word 
die rol van genomiese tegnologie 

2020  Brahman  11

MUNRO MARX

GRAFIEK 2: VOORBEELD VAN DNS-PROFIEL

Hierdie grafiek dui ’n tipiese voorbeeld aan van herhalende 
mikrosatelliet-DNS-volgordes.

GRAFIEK 1: DNS-VOLGORDES

’n Voorbeeld van DNS-profiele waarmee ouerskap bepaal word. Interpretasie dui aan dat die 
kalf se teling uit bul 1 is en nie uit bul 2 nie.

GRAFIEK 3: DNS-PROFIELE OM OUERSKAP TE BEPAAL

TABEL 1: DNS-PROFIEL

Nage- 
slag-IDMerkernr.

Lab.nr.

TGLA227 77 89

BM2113 133 135

TGLA53 154 182

ETH10 215 217

SPS115 248 260

TGLA126 113 115

TGLA122 143 151

INRA23 206 210

ETH3 115 115

ETH225 148 148

BM1824 180 180

CSRM60 92 104

CSSM66 179 185

BM1818 260 262

ILSTS006 292 298

’n Voorbeeld van ’n 
volledige 11-merker-
DNS-profiel, soos op 
die genetiese ontleder 
gesien word.

Daar kan slegs in die geval van bul 1 een alleel na die moer en een alleel na die vaar her- 
lei word. Bul 2 word dus uitgesluit. Dit sou nie die geval gewees het as slegs die vader- 
skap getoets is nie. Albei sou gepas het en die verkeerde een sou geverifieer kon word.

 DNS-merkers TGLA227 BM2113 TGLA53 ETH10 Ingesluit/Uitgesluit

 Bul 2 81 87 125 141 158 184 217 219 Uitgesluit

 Bul 1 89 97 133 137 158 160 217 217 Ingesluit

 Moer 81 89 125 139 166 184 211 221 Ingesluit

 Kalf 81 87 125 137 160 184 211 217

TABEL 2: VADERSKAPTOETS

druk bespreek op forums, 
vergaderings en byeenkomste van die 
beestelersbedryf. 

Genomika se doelwit is om dit vir 
wetenskaplikes en telers moontlik te 
maak om al die inligting te verstaan 
wat in ’n dier se DNS vervat word. 
Hierdie kennis van hoe gene met me
kaar saamwerk en mekaar beïnvloed, 
asook waar gene vir spesifieke eien
skappe geleë is, maak genomiese 
voorspellings vir individuele diere ’n 
werklikheid.

Op grond van gewenste eienskap
pe soos vrugbaarheid, vleisgehalte 
en voeromsettingsdoeltreffendheid 
kan genomiese voorspellings geneties 
meerderwaardige diere met DNSmer
kers vir die gewenste eienskappe iden
tifiseer. Genomika versnel genetiese 
vordering deur bulseleksiebesluite ge
grond op verlangde voordelige eien
skappe op ’n baie jonger ouderdom 
moontlik te maak. Dus word die gene
rasieinterval verkort. 

TEELBEVESTIGING
Korrekte stamboomdata is noodsaaklik 
om akkurate teelwaardes te bereken. 
Teelbevestiging in die stoetbedryf is 
daarom van uiterste belang.

Om slegs vaderskap van stoetnage
slag te verifieer, kan lei tot foutiewe 
data, veral by kuddes waar sterk lyn
teling (selfs inteling om eienskappe 
vas te teel) toegepas word. Dit is dus 
gewens om ouerskapverifikasie met 
DNSgenotipes te doen. Die DNS 
mikrosatelliettegnologie is die goue 
standaard en baie betroubaar.

Genomika is ’n nuttige, vernuwende 
tegnologie wat baie genetiese inlig
ting bied. Ongelukkig is dit nie ’n goed
koop, vernuwende proses nie. Die kos
te van genomika moet gemeet word 
aan die toegevoegde waarde van die 
inligting wat daardeur verkry word. 
Om akkurate, betroubare genomiese 
teelwaardes vir seleksie beskikbaar te 
hê, weeg swaarder as die koste. 

Dr. Munro Marx is 
besturende direkteur 
van Unistel Medical 
Laboratories.

Dié grafiek is ’n voorbeeld van ’n DNS-profiel wat saamgestel is 
uit 11 verskillende mikrosatelliet-DNS-merkers.
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Voordele van DNS-profiele 
Korrekte teling en stamboekinligting van elke dier 
is belangrik vir alle stoet- en kommersiële telers. 
Dit verseker dat medetelers en kliënte kry waar-
voor hulle betaal. DNS-ouerskaptoetse is kragtige 
hulpmiddels vir telers om die betroubaarheid van 
hul stambome en kudde-inligting te verbeter.

D
eoksiribonukleïensuur, of-
tewel DNS, is die genetiese 
bloudruk wat van ouers 
oorgeërf word. Die helfte 

van ons DNS-bloudruk word van ons 
vaderlike en die ander helfte van ons 
moederlike DNS oorgeërf.

DNS word in alle gekernde selle 
gevind en kan maklik van bloed of 
haarwortels herwin word. Binne alle 
DNS-molekules is daar streke waar-
na lukraak as “DNS-gemors” ver-
wys word. Dit bestaan uit ’n klomp 
herhalende DNS-volgordes, byvoor-
beeld: GATAGATAGATA (GATAx10 en 
GATAx13). Die korrekte beskrywing vir 
hierdie DNS-streke is DNS-mikrosatel-
lietmerkers of korttandemherhalings 
(STR).   GRAFIEK 1  is ’n tipiese voorbeeld 
van herhalende DNS-volgordes.

Die aantal herhalings, naamlik GATA, 
kan tussen individuele diere verskil. 
Een kan 10 en 13 GATA-herhalings en 
’n ander 12 en 20 GATA-herhalings hê. 
Hierdie variasie in die aantal herha-
lings van elke merker kan in ’n labora-
toriumtoets bepaal word.

Dié kombinasie van die grootte ver-
skil van elke DNS-merker, wat as die 
DNS-profiel van elke dier gerapporteer 
word.  GRAFIEK 2  is ’n voorbeeld van 
’n DNS-profiel wat uit 11 verskillende 
mikrosatellietmerkers saamgestel is.

BEVESTIG OUERSKAP
DNS-mikrosatellietmerkers wat vir  
ouerskapbevestiging by beeste ge-
bruik word, kan baie verskillende al-
leelvariasies per merker hê (20 tot 
30). Dit is juis hierdie variasie wat die 
DNS-merkers so bruikbaar vir teelbe-

vestiging en vaderskaptoetse maak.
Vaderskaptoetse en teelbevestiging 

berus daarop dat elk van ’n ouerpaar 
een volledige DNS-string tot die na-
geslag bydra, dus ’n 50:50-bydrae 
deur elke ouer. Indien ’n spesifieke 
DNS-merker (ook genoem allele) dus 
by ’n kalf teenwoordig is, maar nie by 
enige van die benoemde ouers nie, is 
daardie ouer of ouerpaar uitgesluit as 
die biologiese ouers van die kalf.

Om teling te bevestig, is dit belangrik 
om die moeder en moontlik die vaar te 
toets. Dit is veral belangrik waar lynte-
ling toegepas word, of in ’n kudde waar 
min genetiese variasie teenwoordig is.

Slegs vaderskapverifikasie kan tot 
foutiewe resultate lei, wat teelwaardes 
van toekomstige geslagte nadelig sal 
beïnvloed en genomiese evaluasies 
kan beduiwel.

As voorbeeld kan die volgende vier 
gedeeltelike DNS-profiele vergelyk 
word (twee moontlike vaars, ’n moer 
en ’n kalf).  TABEL 1  stel ’n gedeeltelike 
DNS-profiel van vier beeste voor. Elke 
DNS-merker word met ’n spesifieke 
naam aangedui. TGLA227 het byvoor-
beeld twee allele elk.

Interpretasie van die vergelyking 
van hierdie DNS-profiel dui aan dat die 
kalf se teling uit bul 1 is en nié bul 2 nie.

Die data in  GRAFIEK 3  en  TABEL 2  dien 
as ’n goeie voorbeeld van hoe foutiewe 
inligting verkry kan word indien slegs 
vaderskap-DNS-toetse voltooi word. 
Let op dat bul 1 en bul 2 geldig as vaar 
sou wees as die moer nie ook getoets 
is nie. Enigeen van die twee allele van 
die DNS-merkers kan na die moer en 
bul 1 herlei word.

AKKURAAT
Die akkuraatheid van DNS-ouerskap-
toetse hang nou saam met die aantal 
DNS-merkers wat gebruik word in die 
toets, en bowenal van die variasie by 
elke DNS-merker (die aantal allele 
teenwoordig by elke merker).

Die riglyne van die International 
Foundation for Animal Genetics (ISAG) 
word gevolg. Die aanbevole getal mer-
kers van ISAG is tans ’n paneel van  
15 merkers.

Unistel se toetse voldoen aan ISAG 
se internasionale vereistes en ge-
bruik ’n paneel van 15 verskillende 
DNS-mikrosatellietmerkers. Nóg vier 
merkers is beskikbaar indien nodig.

Oor die algemeen word ’n akkuraat-
heid van 99,9% bereken by gevalle 
waar die moer én bul getoets word. 
By veelvaartelingkuddes waar slegs 
die vaars getoets word, daal akkuraat-
heid na 98,3% tot 99,6%, na gelang 
van die ras, graad van lynteling en 
aantal en spesifieke merkers wat in die 
DNS-paneel gebruik is.

Ouerskapverifikasie het voordele vir 
alle beesboere en telers.

 ■ DNS-profielontleding verseker indivi- 
duele identifikasie van diere. Sulke pro-
fiele is van groot waarde by veedief- 
stalsake.

 ■ Akkurate teelbevestiging help om die 
dekvermoë van bulle te monitor.

 ■ Geverifieerde, korrekte teling verseker 
akkurate stambome en betroubare  
kuddedata.

 ■ Uit statistieke vir kontroletoetse wat van 
2011 tot 2019 gedoen is, het dit geblyk  
dat tot 30% van die telings van benoem-
de, geregistreerde diere foutief deur die 
telers verskaf is. Foutiewe telingsdata 
het ’n groot uitwerking op die akkuraat-
heid en betroubaarheid van teelsyfers 
(BTW’s, Blup-waardes en genomiese 
evaluasies).

VORDERING NA GENOMIKA
Die afgelope meer as tien jaar word 
die rol van genomiese tegnologie 
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GRAFIEK 2: VOORBEELD VAN DNS-PROFIEL

Hierdie grafiek dui ’n tipiese voorbeeld aan van herhalende 
mikrosatelliet-DNS-volgordes.

GRAFIEK 1: DNS-VOLGORDES

’n Voorbeeld van DNS-profiele waarmee ouerskap bepaal word. Interpretasie dui aan dat die 
kalf se teling uit bul 1 is en nie uit bul 2 nie.

GRAFIEK 3: DNS-PROFIELE OM OUERSKAP TE BEPAAL

TABEL 1: DNS-PROFIEL

Nage- 
slag-IDMerkernr.

Lab.nr.

TGLA227 77 89

BM2113 133 135

TGLA53 154 182

ETH10 215 217

SPS115 248 260

TGLA126 113 115

TGLA122 143 151

INRA23 206 210

ETH3 115 115

ETH225 148 148

BM1824 180 180

CSRM60 92 104

CSSM66 179 185

BM1818 260 262

ILSTS006 292 298

’n Voorbeeld van ’n 
volledige 11-merker-
DNS-profiel, soos op 
die genetiese ontleder 
gesien word.

Daar kan slegs in die geval van bul 1 een alleel na die moer en een alleel na die vaar her- 
lei word. Bul 2 word dus uitgesluit. Dit sou nie die geval gewees het as slegs die vader- 
skap getoets is nie. Albei sou gepas het en die verkeerde een sou geverifieer kon word.

 DNS-merkers TGLA227 BM2113 TGLA53 ETH10 Ingesluit/Uitgesluit

 Bul 2 81 87 125 141 158 184 217 219 Uitgesluit

 Bul 1 89 97 133 137 158 160 217 217 Ingesluit

 Moer 81 89 125 139 166 184 211 221 Ingesluit

 Kalf 81 87 125 137 160 184 211 217

TABEL 2: VADERSKAPTOETS

druk bespreek op forums, 
vergaderings en byeenkomste van die 
beestelersbedryf. 

Genomika se doelwit is om dit vir 
wetenskaplikes en telers moontlik te 
maak om al die inligting te verstaan 
wat in ’n dier se DNS vervat word. 
Hierdie kennis van hoe gene met me
kaar saamwerk en mekaar beïnvloed, 
asook waar gene vir spesifieke eien
skappe geleë is, maak genomiese 
voorspellings vir individuele diere ’n 
werklikheid.

Op grond van gewenste eienskap
pe soos vrugbaarheid, vleisgehalte 
en voeromsettingsdoeltreffendheid 
kan genomiese voorspellings geneties 
meerderwaardige diere met DNSmer
kers vir die gewenste eienskappe iden
tifiseer. Genomika versnel genetiese 
vordering deur bulseleksiebesluite ge
grond op verlangde voordelige eien
skappe op ’n baie jonger ouderdom 
moontlik te maak. Dus word die gene
rasieinterval verkort. 

TEELBEVESTIGING
Korrekte stamboomdata is noodsaaklik 
om akkurate teelwaardes te bereken. 
Teelbevestiging in die stoetbedryf is 
daarom van uiterste belang.

Om slegs vaderskap van stoetnage
slag te verifieer, kan lei tot foutiewe 
data, veral by kuddes waar sterk lyn
teling (selfs inteling om eienskappe 
vas te teel) toegepas word. Dit is dus 
gewens om ouerskapverifikasie met 
DNSgenotipes te doen. Die DNS 
mikrosatelliettegnologie is die goue 
standaard en baie betroubaar.

Genomika is ’n nuttige, vernuwende 
tegnologie wat baie genetiese inlig
ting bied. Ongelukkig is dit nie ’n goed
koop, vernuwende proses nie. Die kos
te van genomika moet gemeet word 
aan die toegevoegde waarde van die 
inligting wat daardeur verkry word. 
Om akkurate, betroubare genomiese 
teelwaardes vir seleksie beskikbaar te 
hê, weeg swaarder as die koste. 

Dr. Munro Marx is 
besturende direkteur 
van Unistel Medical 
Laboratories.

Dié grafiek is ’n voorbeeld van ’n DNS-profiel wat saamgestel is 
uit 11 verskillende mikrosatelliet-DNS-merkers.
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Veteraanteler kyk 
terug oor 50 jaar
Ná meer ’n halwe eeu se boerdery met die 
Brahman kan dié veteraan met gesag verklaar: 
Ons boer met ’n merkwaardige bees wat ideaal by 
Suider-Afrika se klipharde toestande aangepas is.

D
anksy ’n liefde vir kuddever-
betering het dié stoetery 
van ’n klein begin met drie 
koeie en kalwers in 1969 

oor 51 jaar ’n pad van vooruitgang 
en rasverbetering geloop waarop sy 
 telersgenootskap trots kan wees. 

Mnr. Theo Dicke en sy vrou, Maré, 
het tot onlangs op die plaas Spitsrand 
by Modjadjiskloof in die Mooketsivallei 
met rooi en wit stoet-Brahmane on-
der die stoetnaam Dicke Brahmane 
geboer. Hulle het intussen afgetree 
en woon op Tzaneen. Hul seun, Miles, 
bedryf ’n Brahman-stoetery, Miles-
2Go, ook bekend as Dicke Brahman  
Farming, by Komga in die Oos-Kaap.

Die eerste Brahmane wat ingevoer 
is, was nie Afrika-beeste nie en Suid- 
Afrikaanse boere het destyds Brah-
mane gekoop wat beskikbaar was. 
Dit het lank geduur om deur strenger 
seleksie vir beter vleis- en melkpro-
duksie, vrugbaarheid, temperament 
en presta sietoetsing ’n eie Afrika-tipe 
Brahman te teel.

“Die Suid-Afrikaanse Brahman-telers 
het dus ’n meer markgerigte produk 
met beter vleiseienskappe, melk, tem-
perament en gehardheid vir plaaslike 
toestande geteel,” sê Dicke.

Die legendariese bul Manso die  
vader van die Brahman in Amerika, is 
uit die Guzerat-bul Albacrata en die  
Nelore-ma Penelope geteel. 

“Ons het besluit om hierdie wen-
resep te volg deur in 1982 Nelore- en 
Guzerat-semen uit Amerika en Brasilië 
in te voer om goeie rasvordering te 
kan maak,” sê Dicke. 

Vandag is Dicke Brahmane een 

van die oudste, bestaande Brahman- 
kuddes in Suid-Afrika.

Dicke het in 1986 die Brahman- 
wêreldkongres in Cartagena, Colom-
bia, as ondervoorsitter van die Suid-  
Afrikaanse Brahman-beestelersge-
nootskap bygewoon. Hy is ook ’n 
stigterslid van die huidige Brahman- 
wêreldfederasie. In 1998 het hy wéér ’n 
wêreldkongres in Colombia bygewoon. 
Daar het hy ’n referaat gelewer oor 
die integrasie van objektiewe metings, 
funksionele doeltreffendheid en visue-
le waarnemings om in die eise van ’n 
mededingende mark te voorsien.

EIENSKAPPE VERSTERK
Mnr. John Warren, Maré en haar 
broers, Herbert en Piet, se pa, het in 
Augustus 1956 sy eerste Brahman-
bul, NCC Sir Imparanso 135 ABBA, van 
Norris Cattle Co in Amerika ingevoer. 
Dicke het sy eerste drie geregistreerde 
koeie met kalwers, en ’n bul, by Warren 
gekoop. Dit was die begin van Theo en 
Maré se Brahman-boerdery en ’n le-
wenslange verbintenis met Brahmane.

Deur die jare het hulle ook ander 
lyne geïdentifiseer en op die proef ge-
stel, naamlik Nelore, Guzerat en Indo- 
Brasiliaan. Dicke het wyd gereis om 
Brahmane te bestudeer, onder meer 
in Brasilië, Kuba, Paraguay, Colom-
bia, Venezuela, Mexiko en Amerika. ’n 
Kombinasie van hierdie teelmateriaal 
en kennis het hom in staat gestel om 
vrugbare, geharde beeste te teel. In die 
proses het hy ook ander eienskappe 
versterk, veral basterkrag, gehardheid, 
hitte- en bosluisverdraagsaamheid en 
goeie loopvermoë.

NIE VERLEI DEUR WILD
Dicke sê hoë pryse vir skaars wild het 
baie beesboere vroeër oortuig om eer-
der met wild as met beeste te boer, 
maar nadat wildpryse weer gedaal het, 
kyk menige boer met nuwe oë na bees-
boerdery. Die afgelope jare se droogte 
en gepaardgaande skaars weiding het 
talle boere egter gedwing om teeldiere 
te slag. Veral beeste wat teen hartwa-
ter bestand is, is skaars.

Sy stoetery het ook sukses gehad 
met ’n projek om poenskop-Brahmane 
te teel. Ná ’n lang soektog, waartydens  
hy minderwaardige poenskopteelma-
teriaal verwerp het, het hy semen van 
die bul V8 51/6 (reg.nr. 501137580) 
van die V8 Ranch van Sloan en Jim 
Williams in Hungerford, Texas, inge-
voer. Hierdie uitnemende bul het die 
grondslag vir die teelmateriaal van die 
 Dicke-familie se poenskopkudde gelê.

“Die poenskopgene was verwant 
aan ’n wye reeks van die Manso-lyne 
wat so gewild in Suid-Afrika geword 
het. Ons kan dus ons poenskoplyne 
met ’n geruste hart by ons gewone 
beeste gebruik en dit aan ander telers 
beskikbaar stel.

“Die voordele van poenskopkalwers 
is merkwaardig. Ons hoef nou nie te 
sukkel om beeste met horings uit te 
keer drukgang toe om hul horings te 
verwyder nie.” 

Hierdie is ’n verkorte weergawe van ’n 
artikel wat op 22 September 2017 in 
Landbouweekblad verskyn het. 

NAVRAE: Mnr. Miles Dicke, 084 589 3174,  
e-pos: mwdicke@mweb.co.za

Mnr. Theo en me. Maré Dicke. Hy is as interras-
beoordelaar van vleis- en dubbeldoelbeeste 
as lewenslange erelid vereer. Dicke was 
internasionaal bekend as beoordelaar van 
Brahmane, ’n opleier van beoordelaars en  
eksaminator van die Suid-Afrikaanse inter-
ras-beoordelaarsvereniging. FOTO VERSKAF
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Brahman-sukses 
oor geslagte heen
Op 85 is die legendariese mnr. Nico Meyer  
dalk die oudste Brahman-teler wat steeds –  
al is dit net met goeie raad en bystand – alles 
weet wat in die familie se Loriza-stoetery aangaan.

H
oewel hy dees-
dae in ’n aftree-
oord op Groot- 
Brakrivier in die 

Suid-Kaap woon, is mnr. 
Nico Meyer se brein nog 
skerp. Hy stel nie net in 
die familieboerdery be-
lang nie, maar hy hou hom 
daagliks besig met die ver-
handeling van aandele op die 
aandelebeurs.

Sy seun, Louis, vertel sy pa was 16 
jaar oud toe hy matriek geskryf het. 
Hy het omstreeks 1954 saam met sý 
pa, Morris, by Vereeniging begin boer. 
Morris het as ’n jong man geld verdien 
deur mieliekoppe op te tel. Later het 
hy grond en ’n span osse gehuur om 
mielies te plant en met Afrikaner-koeie 
te boer. Uiteindelik kon Morris sy eie 
plaas by Welverdiend by Zeerust koop, 
waar hy ’n osboerdery gehad het, ter-
wyl hy met die boerdery by Vereeni-
ging aangegaan het.

Die Brahman-boerdery se wortels 
kan teruggevoer word na die tyd toe 
Morris ’n vers van Namibië af bekom 
het. Hy het toe reeds besluit dit is be-
ter om klem te lê op koeilyne, pleks 
van bullyne; ’n beleid wat vandag nog 
met groot vrug gevolg word. Afrika-
ner-koeie is met Brahman-bulle ge-
paar, maar hy het gesukkel om goeie 
bulle te kry. Daarom het hy sy eie bulle 
begin teel. Die kombinasie van die ge-
harde Afrikaner en vrugbare Brahman 
was ’n goeie kruising.

“Oupa Morris en prof. Jan Bonsma 
was verlangs familie en het baie ge-
sels oor watter rasse die beste vir die 

ontwikkeling van die 
Bonsmara is. 
“Oupa het die mees-

te van die Brahmane 
gehou, maar ek ont-
hou hulle was baie 
kwaai,” sê Louis.

Morris het dus van 
die begin af selek-

sie gedoen om makker 
Brahmane met goeie 

spene te teel. Hy het later die 
maatskappy Tommiesrus gestig, met 
die hoofkwartier op die plaas Tom-
miesrus by Lichtenburg, wat steeds 
die hoofplaas is.

Nico het toe die leidende rol ge-
speel, met Morris altyd byderhand om 
raad te gee. 

“Hierdie beleid geld van geslag tot 
geslag. My oupa het my pa toegelaat 
om leiding te neem, maar hy was beskik-
baar vir raad. Later het my pa dieselfde 
met my gedoen en vandag laat ek my 
seun, Louis jr., toe om leiding te neem 
met baie besluite,” sê Louis. 

“Ek sou nooit gekom het waar ek 
vandag is as dit nie vir my pa se by-
stand was nie. Hy stel nog baie belang 
in die boerdery en bel my gereeld om 
op die hoogte te bly. Dit getuig van 
goeie familiebetrekkinge.”

PIONIERSJARE
Mnr. Dave Morley, wat in die beginjare 
uitvoerende hoof van die Brahman- 
beestelersgenootskap was, het ’n be-
langrike rol gespeel in die ontwikke-
ling van die Brahman in Suid-Afrika. 
Nico en Dave het baie oor die verbete-
ring van die Brahman gesels en ’n plan 

beraam om ’n bul volgens sy sterk en 
swak punte te beoordeel. Dan kon ’n 
boer self bepaal watter persentasie 
nageslag van ’n bepaalde bul byvoor-
beeld swak skedes of bottelspene kan 
teel, of goeie kalwers, en ’n randwaar-
de aan die bul koppel. Onder ’n sekere 
vlak was dit beter om hom te slag. Dit 
het later tot die Mildex- en Bradeks- 
punteskaal gelei.

Nico was ook ’n bekende Brahman- 
beoordelaar en het diep spore in die 
pioniersjare van die ras getrap; die tye 
toe mnre. John Warren en Alf Coetzer 
ook ’n groot rol gespeel het.

LEEF VIR BEESTE
Louis sê sy ma, Julene, het ’n vlym-
skerp brein gehad, wat nuttig was toe 
alle aantekeninge met die hand en tik-
masjien gedoen is. 

“My ouers was ’n puik span. Ma het 
niks vergeet nie en kon registrasie-
nommers en ander syfers oor elke 
bees onthou,” sê Louis. Sy ouers het 
regtig vir hul beeste gelééf.

Loriza Brahmane is een van die oud-
ste kuddes en Nico is dalk die oudste 
teler wat steeds betrokke is. 

Louis beskryf sy pa as ’n uitstekende 
sakeman en boer. “Hy het ’n baie skerp 
brein. Al gooi hy nie meer self lek in die 
krippe nie, weet hy van alles wat in die 
boerdery aangaan.”

Van die belangrike lesse wat hy by sy 
pa geleer het, is dat dit nie saak maak 
hoeveel geld jy verdien of hoeveel jy 
daarvan oorhou nie, maar eerder wat 
jy met die geld doen. Ook pa Nico se 
leuse met die vyf P’s: Proper prepara
tions prevents poor performance. 

 LIGGING 

Lichtenburg, 
Noordwes

BRAHMANCHARL VAN ROOYEN

Mnr. Nico Meyer FOTO: VERSKAF
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Veteraanteler kyk 
terug oor 50 jaar
Ná meer ’n halwe eeu se boerdery met die 
Brahman kan dié veteraan met gesag verklaar: 
Ons boer met ’n merkwaardige bees wat ideaal by 
Suider-Afrika se klipharde toestande aangepas is.

D
anksy ’n liefde vir kuddever-
betering het dié stoetery 
van ’n klein begin met drie 
koeie en kalwers in 1969 

oor 51 jaar ’n pad van vooruitgang 
en rasverbetering geloop waarop sy 
 telersgenootskap trots kan wees. 

Mnr. Theo Dicke en sy vrou, Maré, 
het tot onlangs op die plaas Spitsrand 
by Modjadjiskloof in die Mooketsivallei 
met rooi en wit stoet-Brahmane on-
der die stoetnaam Dicke Brahmane 
geboer. Hulle het intussen afgetree 
en woon op Tzaneen. Hul seun, Miles, 
bedryf ’n Brahman-stoetery, Miles-
2Go, ook bekend as Dicke Brahman  
Farming, by Komga in die Oos-Kaap.

Die eerste Brahmane wat ingevoer 
is, was nie Afrika-beeste nie en Suid- 
Afrikaanse boere het destyds Brah-
mane gekoop wat beskikbaar was. 
Dit het lank geduur om deur strenger 
seleksie vir beter vleis- en melkpro-
duksie, vrugbaarheid, temperament 
en presta sietoetsing ’n eie Afrika-tipe 
Brahman te teel.

“Die Suid-Afrikaanse Brahman-telers 
het dus ’n meer markgerigte produk 
met beter vleiseienskappe, melk, tem-
perament en gehardheid vir plaaslike 
toestande geteel,” sê Dicke.

Die legendariese bul Manso die  
vader van die Brahman in Amerika, is 
uit die Guzerat-bul Albacrata en die  
Nelore-ma Penelope geteel. 

“Ons het besluit om hierdie wen-
resep te volg deur in 1982 Nelore- en 
Guzerat-semen uit Amerika en Brasilië 
in te voer om goeie rasvordering te 
kan maak,” sê Dicke. 

Vandag is Dicke Brahmane een 

van die oudste, bestaande Brahman- 
kuddes in Suid-Afrika.

Dicke het in 1986 die Brahman- 
wêreldkongres in Cartagena, Colom-
bia, as ondervoorsitter van die Suid-  
Afrikaanse Brahman-beestelersge-
nootskap bygewoon. Hy is ook ’n 
stigterslid van die huidige Brahman- 
wêreldfederasie. In 1998 het hy wéér ’n 
wêreldkongres in Colombia bygewoon. 
Daar het hy ’n referaat gelewer oor 
die integrasie van objektiewe metings, 
funksionele doeltreffendheid en visue-
le waarnemings om in die eise van ’n 
mededingende mark te voorsien.

EIENSKAPPE VERSTERK
Mnr. John Warren, Maré en haar 
broers, Herbert en Piet, se pa, het in 
Augustus 1956 sy eerste Brahman-
bul, NCC Sir Imparanso 135 ABBA, van 
Norris Cattle Co in Amerika ingevoer. 
Dicke het sy eerste drie geregistreerde 
koeie met kalwers, en ’n bul, by Warren 
gekoop. Dit was die begin van Theo en 
Maré se Brahman-boerdery en ’n le-
wenslange verbintenis met Brahmane.

Deur die jare het hulle ook ander 
lyne geïdentifiseer en op die proef ge-
stel, naamlik Nelore, Guzerat en Indo- 
Brasiliaan. Dicke het wyd gereis om 
Brahmane te bestudeer, onder meer 
in Brasilië, Kuba, Paraguay, Colom-
bia, Venezuela, Mexiko en Amerika. ’n 
Kombinasie van hierdie teelmateriaal 
en kennis het hom in staat gestel om 
vrugbare, geharde beeste te teel. In die 
proses het hy ook ander eienskappe 
versterk, veral basterkrag, gehardheid, 
hitte- en bosluisverdraagsaamheid en 
goeie loopvermoë.

NIE VERLEI DEUR WILD
Dicke sê hoë pryse vir skaars wild het 
baie beesboere vroeër oortuig om eer-
der met wild as met beeste te boer, 
maar nadat wildpryse weer gedaal het, 
kyk menige boer met nuwe oë na bees-
boerdery. Die afgelope jare se droogte 
en gepaardgaande skaars weiding het 
talle boere egter gedwing om teeldiere 
te slag. Veral beeste wat teen hartwa-
ter bestand is, is skaars.

Sy stoetery het ook sukses gehad 
met ’n projek om poenskop-Brahmane 
te teel. Ná ’n lang soektog, waartydens  
hy minderwaardige poenskopteelma-
teriaal verwerp het, het hy semen van 
die bul V8 51/6 (reg.nr. 501137580) 
van die V8 Ranch van Sloan en Jim 
Williams in Hungerford, Texas, inge-
voer. Hierdie uitnemende bul het die 
grondslag vir die teelmateriaal van die 
 Dicke-familie se poenskopkudde gelê.

“Die poenskopgene was verwant 
aan ’n wye reeks van die Manso-lyne 
wat so gewild in Suid-Afrika geword 
het. Ons kan dus ons poenskoplyne 
met ’n geruste hart by ons gewone 
beeste gebruik en dit aan ander telers 
beskikbaar stel.

“Die voordele van poenskopkalwers 
is merkwaardig. Ons hoef nou nie te 
sukkel om beeste met horings uit te 
keer drukgang toe om hul horings te 
verwyder nie.” 

Hierdie is ’n verkorte weergawe van ’n 
artikel wat op 22 September 2017 in 
Landbouweekblad verskyn het. 

NAVRAE: Mnr. Miles Dicke, 084 589 3174,  
e-pos: mwdicke@mweb.co.za

Mnr. Theo en me. Maré Dicke. Hy is as interras-
beoordelaar van vleis- en dubbeldoelbeeste 
as lewenslange erelid vereer. Dicke was 
internasionaal bekend as beoordelaar van 
Brahmane, ’n opleier van beoordelaars en  
eksaminator van die Suid-Afrikaanse inter-
ras-beoordelaarsvereniging. FOTO VERSKAF
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Brahman-sukses 
oor geslagte heen
Op 85 is die legendariese mnr. Nico Meyer  
dalk die oudste Brahman-teler wat steeds –  
al is dit net met goeie raad en bystand – alles 
weet wat in die familie se Loriza-stoetery aangaan.

H
oewel hy dees-
dae in ’n aftree-
oord op Groot- 
Brakrivier in die 

Suid-Kaap woon, is mnr. 
Nico Meyer se brein nog 
skerp. Hy stel nie net in 
die familieboerdery be-
lang nie, maar hy hou hom 
daagliks besig met die ver-
handeling van aandele op die 
aandelebeurs.

Sy seun, Louis, vertel sy pa was 16 
jaar oud toe hy matriek geskryf het. 
Hy het omstreeks 1954 saam met sý 
pa, Morris, by Vereeniging begin boer. 
Morris het as ’n jong man geld verdien 
deur mieliekoppe op te tel. Later het 
hy grond en ’n span osse gehuur om 
mielies te plant en met Afrikaner-koeie 
te boer. Uiteindelik kon Morris sy eie 
plaas by Welverdiend by Zeerust koop, 
waar hy ’n osboerdery gehad het, ter-
wyl hy met die boerdery by Vereeni-
ging aangegaan het.

Die Brahman-boerdery se wortels 
kan teruggevoer word na die tyd toe 
Morris ’n vers van Namibië af bekom 
het. Hy het toe reeds besluit dit is be-
ter om klem te lê op koeilyne, pleks 
van bullyne; ’n beleid wat vandag nog 
met groot vrug gevolg word. Afrika-
ner-koeie is met Brahman-bulle ge-
paar, maar hy het gesukkel om goeie 
bulle te kry. Daarom het hy sy eie bulle 
begin teel. Die kombinasie van die ge-
harde Afrikaner en vrugbare Brahman 
was ’n goeie kruising.

“Oupa Morris en prof. Jan Bonsma 
was verlangs familie en het baie ge-
sels oor watter rasse die beste vir die 

ontwikkeling van die 
Bonsmara is. 
“Oupa het die mees-

te van die Brahmane 
gehou, maar ek ont-
hou hulle was baie 
kwaai,” sê Louis.

Morris het dus van 
die begin af selek-

sie gedoen om makker 
Brahmane met goeie 

spene te teel. Hy het later die 
maatskappy Tommiesrus gestig, met 
die hoofkwartier op die plaas Tom-
miesrus by Lichtenburg, wat steeds 
die hoofplaas is.

Nico het toe die leidende rol ge-
speel, met Morris altyd byderhand om 
raad te gee. 

“Hierdie beleid geld van geslag tot 
geslag. My oupa het my pa toegelaat 
om leiding te neem, maar hy was beskik-
baar vir raad. Later het my pa dieselfde 
met my gedoen en vandag laat ek my 
seun, Louis jr., toe om leiding te neem 
met baie besluite,” sê Louis. 

“Ek sou nooit gekom het waar ek 
vandag is as dit nie vir my pa se by-
stand was nie. Hy stel nog baie belang 
in die boerdery en bel my gereeld om 
op die hoogte te bly. Dit getuig van 
goeie familiebetrekkinge.”

PIONIERSJARE
Mnr. Dave Morley, wat in die beginjare 
uitvoerende hoof van die Brahman- 
beestelersgenootskap was, het ’n be-
langrike rol gespeel in die ontwikke-
ling van die Brahman in Suid-Afrika. 
Nico en Dave het baie oor die verbete-
ring van die Brahman gesels en ’n plan 

beraam om ’n bul volgens sy sterk en 
swak punte te beoordeel. Dan kon ’n 
boer self bepaal watter persentasie 
nageslag van ’n bepaalde bul byvoor-
beeld swak skedes of bottelspene kan 
teel, of goeie kalwers, en ’n randwaar-
de aan die bul koppel. Onder ’n sekere 
vlak was dit beter om hom te slag. Dit 
het later tot die Mildex- en Bradeks- 
punteskaal gelei.

Nico was ook ’n bekende Brahman- 
beoordelaar en het diep spore in die 
pioniersjare van die ras getrap; die tye 
toe mnre. John Warren en Alf Coetzer 
ook ’n groot rol gespeel het.

LEEF VIR BEESTE
Louis sê sy ma, Julene, het ’n vlym-
skerp brein gehad, wat nuttig was toe 
alle aantekeninge met die hand en tik-
masjien gedoen is. 

“My ouers was ’n puik span. Ma het 
niks vergeet nie en kon registrasie-
nommers en ander syfers oor elke 
bees onthou,” sê Louis. Sy ouers het 
regtig vir hul beeste gelééf.

Loriza Brahmane is een van die oud-
ste kuddes en Nico is dalk die oudste 
teler wat steeds betrokke is. 

Louis beskryf sy pa as ’n uitstekende 
sakeman en boer. “Hy het ’n baie skerp 
brein. Al gooi hy nie meer self lek in die 
krippe nie, weet hy van alles wat in die 
boerdery aangaan.”

Van die belangrike lesse wat hy by sy 
pa geleer het, is dat dit nie saak maak 
hoeveel geld jy verdien of hoeveel jy 
daarvan oorhou nie, maar eerder wat 
jy met die geld doen. Ook pa Nico se 
leuse met die vyf P’s: Proper prepara
tions prevents poor performance. 

 LIGGING 

Lichtenburg, 
Noordwes

BRAHMANCHARL VAN ROOYEN

Mnr. Nico Meyer FOTO: VERSKAF
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Kleinseuns volg in 
oupa se voetspore
Die derde oudste Brahman-stoetery in Suid-  
Afrika, Ghaap Brahmane by Griekwastad,  
loop klopdisselboom. Die derde geslag Scholtze  
wil graag op die voorgeslagte se doelgerigte  
teling voortbou ter wille van rasverbetering.

N
adat hy ’n 
halfeeu lank 
lid was van die 
B r a h m a n - 

beestelersgenootskap 
van Suid-Afrika, het 
mnr. Gert Scholtz halt 
geroep, maar dit bete-
ken nie die einde van die 
bekende Ghaap Brahma-
ne nie. Sy seun, Joe, is nog 
volstoom deel van die boerdery op 
Patrysfontein en Joe word deur sy 
seuns, Gert jr. en Herman, bygestaan.

Gert sr. het in 1969 met Brahmane 
by Griekwastad begin boer nadat hy 
die vorige jaar deur mnr. Alf Coetzer, 
voorsitter van die Brahman-bees-
telersgenootskap, oorreed is om met 
dié goeie ras te boer. In 1969 het hy 
vier verse uit Coetzer se Code-stoe-
tery gekoop op die eerste rasbe-
vorderingsveiling van die Brahman-
beestelers genootskap in Pretoria. 

’n Paar dae later het Gert ook ’n vers 
by dr. Gerrie van der Merwe van die 
Sirkel O Brahman-stoetery gekoop. 
Een van die vroulike diere het R1 200 
behaal, destyds ’n Suid-Afrikaanse  
rekord vir dié ras. Twee bulle uit Coet-
zer se stoetery het kort daarna gevolg.

Dit was die begin van die Ghaap- 
stoetery, wat vandag die derde oudste 
Brahman-stoetery in Suid-Afrika is. 
Die stoetery is sedert 1972 betrokke 
by die Noord-Kaapse Brahman-klub se 
veilings en aktiwiteite op Vryburg, en 
van 1990 ook by die Noordwes-klub op 
Lichtenburg se bedrywighede. 

Die stoetery neem ook 
landwyd aan ander vei-

lings deel, soos die nasio- 
nale Brahman-veiling en 
die SA kampioenskappe 
vir nie-haltermak bees-
te. Vandag word aange-
paste Ghaap-Brahmane 

oral in Afrika aangetref.

OUPA SE DROOM
Mnr. Joe Scholtz het in 1983 saam met 
sy pa begin boer en bestuur die stoe-
tery sedert 1990. In 2014 het hy en 
sy seuns die stoetery gedeeltelik by  
Gert sr. gekoop. Die kleinseuns sê dit 
is vir hulle ’n groot voorreg en eer om 
hul oupa se droom te laat voortleef. 
Hul oupa het einde 2019 besluit om 
halt te roep en as lid van die genoot-
skap bedank. Hy en sy vrou, Jeanette, 
woon nou in Bloemfontein.

Joe sê sy pa het destyds ’n teel-
beleid geformuleer om sy boerdery 
met twee bulle en vyf verse op dreef 
te kry. Hy het onder meer besluit om 
geen vroulike diere in te koop nie en 
slegs Manso-bulle te koop wanneer hy 
nuwe teelmateriaal nodig het. Hy het 
deurgaans ’n korrekte, doeltreffende 
rekordstelsel vir die Brahmane gevolg.

GOEIE TEELBELEID
Die teelbeleid was gemik op medium-
raamgrootte, funksioneel doeltreffen-
de diere wat veldaangepas is, goeie 
vleiseienskappe en hoë vrugbaarheid 
het, en koeie met goeie moedereien-
skappe, baie melk en hoë speengewig. 

Een van hul koeie het onlangs ’n twee-
ling gekalf, ondanks die droë toestan-
de wat sewe jaar lank geduur het.

Slegs beeste met ’n goeie tempera-
ment is vir teling behou en aan ander 
boere verkoop. Alle uitskotdiere is ge-
slag. Hulle probeer sedert 1980 om 
100% prestasietoetsing te doen.

Die een vers wat Gert aan die begin 
gekoop het, is spoedig uitgeskot om-
dat sy nie vrugbaar genoeg was nie. 
Die stoetery het dus eintlik met net ses 
diere begin. Vandag bestaan die stoe-
tery uit 220 Brahmane.

Die kudde word op natuurlike wei-
ding aangehou in ’n gebied wat gemid-
deld net 325 mm reën per jaar kry. Dié 
Brahmane moet dus baie gehard wees. 
Die veld se drakrag is net een groot-
vee-eenheid op 13 ha. Om voedings-
tekorte te voorkom, kry die Brahmane 
lekke in die somer en winter. 

Die harde kalkveld wat eie aan hier-
die streek is, verskaf voeding in die 
vorm van soetveldgrasse, bossies en 
verskeie struike en bome.

NAVRAE: Mnr. Joe Scholtz, 082 324 9600, 
e-pos: ghaap@vodamail.co.za

Drie geslagte van die Scholtz-familie. Mnr. 
Gert Scholtz (82, naasregs), het in 1969 ’n  
stoetteler geword, en sy seun, Joe (naaslinks), 
het Ghaap Brahmane in 1990 oorgeneem.  
Joe se seuns, Gert (links) en Herman, boer 
nou saam met hul pa. FOTO’S: VERSKAF

Mnr. Gert Scholtz met een van sy verse wat in 
1974 as die junior kampioen op Kuruman se 
skou aangewys is. LIGGING 

Griekwastad, 
Noord-Kaap
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Brahmane lei in evaluering 
vir voerdoeltreffendheid
Teen 2050 moet die landbou twee keer soveel voedsel as vandag lewer  
om ’n wêreldbevolking van 10 miljard mense te voed. Boere sal dus doel- 
treffender beeste moet teel om genoeg hoëwaardeproteïen te kan verskaf.

V
oerdoeltreffendheid is een 
van die belangrikste ekono- 
miese eienskappe vir voer- 
krale en boerdery op wei-

ding. Die meeste speenkalwers is vir 
die voerkrale bestem, waar voer 65% 
van die totale koste uitmaak. Daar is 
ook koste aan weiding verbonde, hetsy 
kapitaal, kontantgewasse of lopende 
koste, soos huur. Dit is veral van belang 
vir die onderhoud van die nasionale 
koeikudde en uitgawes soos lekke.

Die landbou moet na raming teen 
2050 twee keer soveel voedsel as van-
dag op dieselfde oppervlakte of min-
der produseer om ’n wêreld bevolking 
van 10 miljard mense te voed. Die 
landbou bedryf moet dit boonop met 
minder arbeid en die aanvaarding van 
volhoubare produksiemetodes en aan-
passing by klimaatsverandering doen. 

Een aanpassing is om doeltreffen-
der beeste te teel ten einde genoeg 

hoëwaardeproteïen te verskaf.
Voeromsettingsverhouding (VOV) is 

die hoeveelheid voer (kg) wat verbruik 
word om ’n kilogram gewig aan te sit. 

Vir alle tipes beeste wat in GenTecSol 
se toetsstasie vir residuele voerin-
name (RVI) in Namibië geëvalueer is, 
wissel dit van 3,71 kg tot 11,66 kg voer 
per kg gewigstoename. Dit is ’n groot 
variasie en daar is dus groot poten- 
siaal vir verbetering. Die patroon is 
dieselfde vir die verskillende beesras-
se wat getoets is. Daar is groter varia-
sie binne ’n ras as tussen rasse.

Seleksie vir VOV sal egter tot ’n 
toename in genetiese groei, volwasse 
koeigewig en gevolglik voerkoste vir 
die hele koeikudde lei. ’n Mens selek-
teer dus inherent vir groter diere, ter-
wyl die metaboliese vereistes vir on-
derhoud en groei afgeskeep word.

Die ou fase C- en fase D-toetse vir 
voerdoeltreffendheid is gevolglik oud-

modies en irrelevant. RVI-toetse is die 
ware meting van voerdoeltreffendheid.

RESIDUELE VOERINNAME
RVI is die verskil tussen ’n dier se ge-
mete (of werklike) voerinname en sy 
verwagte voerbehoefte vir onderhoud 
en groei. Dit is onafhanklik van groei of 
die vlak van produksie. 

Doeltreffende diere vreet minder en 
het ’n lae (negatiewe) RVI. Beeste met 
’n verbeterde RVI neem 12% minder 
voer in, laat 30% minder metaan vry 
en produseer 17% minder mis.

RVI is matig oorerflik (sowat 40%), 
en aansienlike genetiese vordering is 
dus moontlik. ’n Verbetering van 10% 
in voerdoeltreffendheid kan na raming 
tot ’n toename van 43% in wins lei.

Seleksie vir RVI het nie ’n invloed op 
vrugbaarheid nie. Met ’n verbetering in 
voerdoeltreffendheid kan meer beeste 
op dieselfde weiding aangehou word. 
Die belading kan dus verhoog word, en 
gevolglik kan die wins ook styg.

TOETSSTASIES
Die Landbounavorsingsraad (LNR) het 
’n aantal toetsstasies wat op die Calan- 
hekstelsel gegrond is, reg oor Suid-Afri-
ka opgerig. ’n GrowSafe-stelsel is ook by 
Irene geïnstalleer, grootliks vir navor-
singsdoeleindes. ’n Nuwe RVI-toetssta-
sie van GrowSafe is in Maart 2016 by 
Okawatuta in Namibië bekend gestel. 
Dit word privaat deur twee Brahman- 
telers besit en was die eerste RVI-toets-
stasie in Afrika met regstreekse, aanlyn 
datavaslegging wat die data intyds na 
Calgary in Kanada stuur. 

GenTecSol kan tot 96 diere per toets 
evalueer. Die afgelope vier jaar is 

BRAHMANMECKI SCHNEIDER



BULLE VAN OKBARA-BRAHMANE WAT IN MAART 2016 
VIR RVI GETOETS IS

RESIDUELE VOERINNAME (RVI) 
TEENOOR GEMIDDELDE DAAGLIKSE 
GEWIGSTOENAME (GDT)

Bul GDT 
(kg/
dag)

RVI 
(kg)

RVI- 
rang-
orde

15-0075OKB 1,66 0,49 18

15-0012OKB 1,10 -0,64 3

15-0014OKB 1,17 0,93 21

15-0171OKB 1,13 -0,65 2

15-0109OKB 1,49 0,24 14

15-0106OKB 1,47 -0,57 4

15-0181OKB 1,43 -0,85 1

15-0135OKB 1,24 0,54 20

15-0025OKB 1,66 0,51 19

15-0028OKB 1,63 -0,46 5

Gemiddelde 1,39 0,00

GDT (kg/dag)

1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7

1,00

0.75

0,50

0,25

0,00

-0,25

-0,50

-0,75

-1,00

R
V

I (
kg

/d
ag

)

RVI TEENOOR GDT.  
BRON: SCHNEIDER-FAMILIE.

RVI-BTW’S VIR BRAHMANE IS  
’N NUUTJIE VIR ALLE RASSE IN  

SUIDER-AFRIKA. DIT IS OOK DIE EER-
STE TER WÊRELD VIR DIE BRAHMAN.
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van die totale koste uitmaak. Daar is 
ook koste aan weiding verbonde, hetsy 
kapitaal, kontantgewasse of lopende 
koste, soos huur. Dit is veral van belang 
vir die onderhoud van die nasionale 
koeikudde en uitgawes soos lekke.

Die landbou moet na raming teen 
2050 twee keer soveel voedsel as van-
dag op dieselfde oppervlakte of min-
der produseer om ’n wêreld bevolking 
van 10 miljard mense te voed. Die 
landbou bedryf moet dit boonop met 
minder arbeid en die aanvaarding van 
volhoubare produksiemetodes en aan-
passing by klimaatsverandering doen. 

Een aanpassing is om doeltreffen-
der beeste te teel ten einde genoeg 

hoëwaardeproteïen te verskaf.
Voeromsettingsverhouding (VOV) is 

die hoeveelheid voer (kg) wat verbruik 
word om ’n kilogram gewig aan te sit. 

Vir alle tipes beeste wat in GenTecSol 
se toetsstasie vir residuele voerin-
name (RVI) in Namibië geëvalueer is, 
wissel dit van 3,71 kg tot 11,66 kg voer 
per kg gewigstoename. Dit is ’n groot 
variasie en daar is dus groot poten- 
siaal vir verbetering. Die patroon is 
dieselfde vir die verskillende beesras-
se wat getoets is. Daar is groter varia-
sie binne ’n ras as tussen rasse.

Seleksie vir VOV sal egter tot ’n 
toename in genetiese groei, volwasse 
koeigewig en gevolglik voerkoste vir 
die hele koeikudde lei. ’n Mens selek-
teer dus inherent vir groter diere, ter-
wyl die metaboliese vereistes vir on-
derhoud en groei afgeskeep word.

Die ou fase C- en fase D-toetse vir 
voerdoeltreffendheid is gevolglik oud-

modies en irrelevant. RVI-toetse is die 
ware meting van voerdoeltreffendheid.

RESIDUELE VOERINNAME
RVI is die verskil tussen ’n dier se ge-
mete (of werklike) voerinname en sy 
verwagte voerbehoefte vir onderhoud 
en groei. Dit is onafhanklik van groei of 
die vlak van produksie. 

Doeltreffende diere vreet minder en 
het ’n lae (negatiewe) RVI. Beeste met 
’n verbeterde RVI neem 12% minder 
voer in, laat 30% minder metaan vry 
en produseer 17% minder mis.

RVI is matig oorerflik (sowat 40%), 
en aansienlike genetiese vordering is 
dus moontlik. ’n Verbetering van 10% 
in voerdoeltreffendheid kan na raming 
tot ’n toename van 43% in wins lei.

Seleksie vir RVI het nie ’n invloed op 
vrugbaarheid nie. Met ’n verbetering in 
voerdoeltreffendheid kan meer beeste 
op dieselfde weiding aangehou word. 
Die belading kan dus verhoog word, en 
gevolglik kan die wins ook styg.

TOETSSTASIES
Die Landbounavorsingsraad (LNR) het 
’n aantal toetsstasies wat op die Calan- 
hekstelsel gegrond is, reg oor Suid-Afri-
ka opgerig. ’n GrowSafe-stelsel is ook by 
Irene geïnstalleer, grootliks vir navor-
singsdoeleindes. ’n Nuwe RVI-toetssta-
sie van GrowSafe is in Maart 2016 by 
Okawatuta in Namibië bekend gestel. 
Dit word privaat deur twee Brahman- 
telers besit en was die eerste RVI-toets-
stasie in Afrika met regstreekse, aanlyn 
datavaslegging wat die data intyds na 
Calgary in Kanada stuur. 

GenTecSol kan tot 96 diere per toets 
evalueer. Die afgelope vier jaar is 

BRAHMANMECKI SCHNEIDER



BULLE VAN OKBARA-BRAHMANE WAT IN MAART 2016 
VIR RVI GETOETS IS

RESIDUELE VOERINNAME (RVI) 
TEENOOR GEMIDDELDE DAAGLIKSE 
GEWIGSTOENAME (GDT)

Bul GDT 
(kg/
dag)

RVI 
(kg)

RVI- 
rang-
orde

15-0075OKB 1,66 0,49 18

15-0012OKB 1,10 -0,64 3

15-0014OKB 1,17 0,93 21

15-0171OKB 1,13 -0,65 2

15-0109OKB 1,49 0,24 14

15-0106OKB 1,47 -0,57 4

15-0181OKB 1,43 -0,85 1

15-0135OKB 1,24 0,54 20

15-0025OKB 1,66 0,51 19

15-0028OKB 1,63 -0,46 5

Gemiddelde 1,39 0,00

GDT (kg/dag)
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RVI TEENOOR GDT.  
BRON: SCHNEIDER-FAMILIE.

RVI-BTW’S VIR BRAHMANE IS  
’N NUUTJIE VIR ALLE RASSE IN  

SUIDER-AFRIKA. DIT IS OOK DIE EER-
STE TER WÊRELD VIR DIE BRAHMAN.



16  Brahman 2020

1 252 jong, geregistreerde bulle 
van 16 verskillende Namibiese stoette
lers vir voerdoeltreffendheid getoets:  
941 Brahmane, 190 Simmentalers en 
121 Simbras.

DATAVERSAMELING
Alle diere word met ’n spesiale radio
frekensieoorplaatjie (RFID) toegerus 
wanneer hulle by die toetsstasie aan
kom. ’n Antenna aan die voerbak se 
rand lees die dier se indentiteitsnom
mer wanneer hy sy kop by die bak in
druk om te vreet. Sy voerinname word 
elke sekonde gemeet deur weegselle 
wat ’n akkuraatheid van 10 gram het. 
Die meting van die voerinname hou op 
wanneer die dier se oorplaatjie aandui 
dat hy die voerbak verlaat. 

By GenTecSol kan 99% van ál die 
voer met spesifieke diere verbind 
word. Al die diere word aan die begin 
van die toets geweeg en daarna week 
liks tot aan die einde van die toets. 
Hierdie data word versamel en aan die 
einde van die toets deur GrowSafe ge
evalueer. GrowSafe stuur die data ook 
na die LNR se Intergis en Breedplan 
se IRL2databasis met die uiteindelike 
doel om ’n beraamde teelwaarde vir 
RVI te ontwikkel.

TOETSVEREISTES
Brahmane volg die Vleisbeesgeno
mikaprojek (VGP) se toetsprotokol:  
diere van 200300 dae (RVIp = na
speen) of 300400 dae (RVIf = voer
kraalafronding). Daar is ’n hoë korrela

sie tussen dié twee eienskappe. 
Dit is baie belangrik om kontempo

rêre groepe te hê met ’n ouderdoms
verskil van nie meer as 60 dae nie, met 
minstens vyf diere en minstens twee 
vaars in die groep. Die GrowSafenorm 
van ’n aanpassing van 21 dae gevolg 
deur ’n toetstydperk van 70 dae is deur 
die LNR en Breedplan aanvaar. ’n Toets 
van 91 dae word dus vier keer per jaar 
op vaste tye uitgevoer.

EVALUERING SONDER RVI
Die onverwerkte data word per kon 
temporêre groep deur GrowSafe ont
leed en aan GenTecSol verskaf.

As ’n tussentydse riglyn word ver 
skeie parameters getabuleer, waarvan 
die gemiddelde daaglikse toename 
(GDT gemeet in kg) en RVIindeks vir 
elke dier (met RVIrangorde) in ag ge
neem word om doeltreffender diere by 
’n gebrek aan ’n beraamde teelwaarde 
(BTW) te selekteer. 

As ’n voorbeeld verskaf die  TABEL  op 
bl. 15 die identiteitsnommers van ver
skeie jong bulle met die GDT en RVI 
indeks getabuleer. Hierdie data word 
oorgedra na ’n XYspreidiagram met 
die GDT op die Xas en die RVIindeks 
op die Yas. Lae (verkieslike) RVIwaar
des is negatief. Let daarop dat daar 
gestreef word na diere met ’n hoë GDT 
(regs van die Yas) en lae RVIwaardes 
(onder die Xas). Selekteer daardie 
diere in die kwadrant regs onder, want 
hulle is doeltreffender. Dit is ’n prak
tiese benadering om vaars met goeie 

voerdoeltreffendheid te identifiseer. 
In die  DIAGRAM  hiernaas is twee vaars 

as jong bulle gekies: OKB 1528 Bozo 
en OKB 151 Admor. Admor was die 
Namibiese grootkampioenBrahman
bul in 2018. Hierdie vaars se kalwers 
is intussen gespeen en is reeds as die 
volgende geslag in die toetsstasie. Die 
getoetse bulle word vir elke inname op 
hierdie grondslag geëvalueer.

BTW’S VIR RVI
Die SuiderAfrikaanse Brahmanrasver   
beteringsforum was met die same
werking van Breedplan instrumenteel 
in die maandelikse publisering van 
BTW’s vir RVI. Toetsdata vir voerdoel
treffendheid uit historiese bronne en 
data van GenTecSol het die evaluering 
van BTW’s moontlik gemaak. 

RVIBTW’s vir Brahmane is die afge
lope paar maande beskikbaar. Dit is’n 
nuutjie vir alle rasse in SuiderAfrika. 
Dit is ook die eerste keer ter wêreld 
dat so ’n BTW vir die Brahman geëva
lueer is. Dit sal in die ras se volgende 
internasionale genetiese evaluasie in
gesluit word. 

Danksy die beskikbaarheid van BTW’s 
vir RVI sal die seleksiemetode vir RVI 
teelmateriaal op ’n soortgelyke vierkwa 
drantgrafiek gegrond word, met RVI
BTW’s op die Yas (met nul die gemid 
delde RVIBTW) en groei volgens die 
BTW vir 400daegroei op die Xas. Die 
ideale teelmateriaal sal die jong bulle in 
die kwadrant regs onder wees. 

Die gebruik van bulle met ’n goeie 
RVIwaarde is die vinnigste manier om 
genetiese vordering vir voerdoeltref
fende diere in ’n kudde te maak.

TOEKOMSBLIK
GenTecSol het in ’n GrowSafevleis
beesstelsel belê wat voortdurend ’n 
dier se gewig meet. Diere sal akkurater 
geweeg word sonder om hulle weekliks 
in die drukgang hoef te jaag. Dit kan 
die toetstydperk tot 49 dae verminder, 
met ’n aanpassingstyd van 14 dae. Dit 
sal die toetskoste aansienlik verlaag.

Mnr. Mecki Schneider is ’n Brahman- 
teler van Grootfontein in Namibië. 



Bulle getoets vir voerdoeltreffendheid (RFI)  
(Maart 2016)

Gemiddelde daaglikse gewigstoename (kg/dag)

OKB 15-28 Bozo

OKB 15-1 Admor

TWEE VOERDOELTREFFENDE BULLE, OKB 15-1 EN OKB 15-28, WORD IN  
DIE SPREIDIAGRAM GEÏDENTIFISEER. BRON: SCHNEIDER-FAMILIE.
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Okabra Brahmane se 
ambisieuse doelwitte 
Die derde en vierde geslag van die Schneider-familie in 
Grootfontein in Namibië is nou aktief deel van die eeu oue 
  beesboerdery met kennis wat oor dekades versamel is.

B
uiten ’n groot kommersiële 
kudde besit die Schneider- 
familie ook een van die  
grootste Brahman-stoete-

rye in Suider-Afrika. Die familie wil ’n 
omwenteling in teling teweegbring 
deur toekomstige ontwikkelings en 
neigings betyds te identifiseer en die 
innoverendste teeltegnieke en tegno-
logie toe te pas. Ons leuse is om die uit-
dagings van die toekoms aan te gryp.

Die stoetery het duisende Braman- 
bulle en vroulike diere aan kommer-
siële en kommunale boerderye én aan 
verskeie stoeterye in Namibië en buur-
lande bemark. 

Dit verg toewyding om die wins ge-
wend heid van sy klante se le wen de - 
haweproduksie te verbeter, met die 
visie van ’n voedsame vleisproduk van 
hoë gehalte op verbruikers se bord, 
geproduseer op natuurlike, volhou-
bare weiding.

GENETIESE TEELDOELWITTE
Die belangrikste drywers vir genetiese 
verandering is ons stoetvaars. Ons 
streef na hoogs akkurate, beraamde 
teelwaardes (BTW’s) regdeur ons kud-
des met die inagneming van ons klante 
se behoeftes: geharde, aangepaste  
diere met lae onderhoudsbehoeftes en 
strukturele korrekheid om winsge-
wendheid te bevorder. 

Okabra Brahmane het tans 23 stoet-
vaars (in twee dektye) wat uit onder 
meer teelmateriaal van Noord-Ameri-
ka, Suider-Afrika en Australië geteel is, 
met teelmate riaal wat hulle as kurwe-
knakkers uitlig. 

Die gemiddelde BTW’s van ál 23 bulle 
weerspieël ons seleksiedoelwitte: lae 

geboortegewig vir maklike geboorte 
en vinnige, sterk groei met ’n volwasse 
koeigewig wat effens onder die rasge-
middelde is om mediumraamgrootte 
vroulike diere te teel.

Die twee vrugbaarheidseienskappe 
van teelbalomtrek en dae-tot-kalf is 
in die boonste 20% van die ras, asook 
goeie karkaseienskappe met uitson-
derlike BTW’s vir vet, wat belangrik is 
vir vroegryp diere en bemarking van 
die veld af. Elke jong dier word ultra-
sonies geskandeer.

WINSGEWENDHEID
Ons teel diere met ’n goeie tempera-
ment en voerdoeltreffendheid wat aan 
ons nuwe BTW vir netto voerinname 
gemeet word. Wat winsgewendheid 
betref, is hierdie groep stoetvaars vir 
ál drie seleksie-indekse in die boonste 
19% van die ras.

Al die jong diere ondergaan jaarliks 
verpligte, streng inspeksies deur die 
rasgenootskap. Daarbenewens word 
elke koei jaarliks op haar visuele voor-

koms, kondisie, naelvel, uier en tempe-
rament geëvalueer en haar retensie 
en winsgewendheid van haar nageslag 
word beoordeel om seker te maak ons 
behou net die beste diere en teel dié 
soort diere wat ons klante wil hê.

Okabra Brahmane het ’n grade-
ring van 4,5 sterre uit 5 vir volledige 
 prestasie-aantekening.

Ons is deel van die Vleisbeesgeno-
mikaprojek (VGP) waarin al ons kudde-
vaars gegenotipeer en invloedryke 
vroulike diere geïdentifiseer word om 
die noukeurigheid van alle BTW’s in 
die toekoms met GBTW’s (genomies 
ondersteunde BTW’s) aan te vul.

Seleksie-indekse word ontwikkel om 
die winsgewendheid van ’n stel teel-
waardes in bepaalde produksie-omge-
wings en markte te evalueer. 

Die genetiese neiging vir drie selek-
sie-indekse (weiding-, speenkalf- en 
voerkraalproduksie) toon ’n styging in 
die winsgewendheid van die Okabra-  
kudde oor die afgelope tien jaar  
( GRAFIEK 1 EN 2 ).

BRAHMANMECKI SCHNEIDER

Die Schneider- 
familie is, van 
links, Reimo en 
Sonja met hul 
dogter, Lisa,  
en Brigitte  
en Mecki. 
FOTO’S: OKABRA 
BRAHMANE



 LIGGING 

Grootfontein, 
Namibië



16  Brahman 2020

1 252 jong, geregistreerde bulle 
van 16 verskillende Namibiese stoette
lers vir voerdoeltreffendheid getoets:  
941 Brahmane, 190 Simmentalers en 
121 Simbras.

DATAVERSAMELING
Alle diere word met ’n spesiale radio
frekensieoorplaatjie (RFID) toegerus 
wanneer hulle by die toetsstasie aan
kom. ’n Antenna aan die voerbak se 
rand lees die dier se indentiteitsnom
mer wanneer hy sy kop by die bak in
druk om te vreet. Sy voerinname word 
elke sekonde gemeet deur weegselle 
wat ’n akkuraatheid van 10 gram het. 
Die meting van die voerinname hou op 
wanneer die dier se oorplaatjie aandui 
dat hy die voerbak verlaat. 

By GenTecSol kan 99% van ál die 
voer met spesifieke diere verbind 
word. Al die diere word aan die begin 
van die toets geweeg en daarna week 
liks tot aan die einde van die toets. 
Hierdie data word versamel en aan die 
einde van die toets deur GrowSafe ge
evalueer. GrowSafe stuur die data ook 
na die LNR se Intergis en Breedplan 
se IRL2databasis met die uiteindelike 
doel om ’n beraamde teelwaarde vir 
RVI te ontwikkel.

TOETSVEREISTES
Brahmane volg die Vleisbeesgeno
mikaprojek (VGP) se toetsprotokol:  
diere van 200300 dae (RVIp = na
speen) of 300400 dae (RVIf = voer
kraalafronding). Daar is ’n hoë korrela

sie tussen dié twee eienskappe. 
Dit is baie belangrik om kontempo

rêre groepe te hê met ’n ouderdoms
verskil van nie meer as 60 dae nie, met 
minstens vyf diere en minstens twee 
vaars in die groep. Die GrowSafenorm 
van ’n aanpassing van 21 dae gevolg 
deur ’n toetstydperk van 70 dae is deur 
die LNR en Breedplan aanvaar. ’n Toets 
van 91 dae word dus vier keer per jaar 
op vaste tye uitgevoer.

EVALUERING SONDER RVI
Die onverwerkte data word per kon 
temporêre groep deur GrowSafe ont
leed en aan GenTecSol verskaf.

As ’n tussentydse riglyn word ver 
skeie parameters getabuleer, waarvan 
die gemiddelde daaglikse toename 
(GDT gemeet in kg) en RVIindeks vir 
elke dier (met RVIrangorde) in ag ge
neem word om doeltreffender diere by 
’n gebrek aan ’n beraamde teelwaarde 
(BTW) te selekteer. 

As ’n voorbeeld verskaf die  TABEL  op 
bl. 15 die identiteitsnommers van ver
skeie jong bulle met die GDT en RVI 
indeks getabuleer. Hierdie data word 
oorgedra na ’n XYspreidiagram met 
die GDT op die Xas en die RVIindeks 
op die Yas. Lae (verkieslike) RVIwaar
des is negatief. Let daarop dat daar 
gestreef word na diere met ’n hoë GDT 
(regs van die Yas) en lae RVIwaardes 
(onder die Xas). Selekteer daardie 
diere in die kwadrant regs onder, want 
hulle is doeltreffender. Dit is ’n prak
tiese benadering om vaars met goeie 

voerdoeltreffendheid te identifiseer. 
In die  DIAGRAM  hiernaas is twee vaars 

as jong bulle gekies: OKB 1528 Bozo 
en OKB 151 Admor. Admor was die 
Namibiese grootkampioenBrahman
bul in 2018. Hierdie vaars se kalwers 
is intussen gespeen en is reeds as die 
volgende geslag in die toetsstasie. Die 
getoetse bulle word vir elke inname op 
hierdie grondslag geëvalueer.

BTW’S VIR RVI
Die SuiderAfrikaanse Brahmanrasver   
beteringsforum was met die same
werking van Breedplan instrumenteel 
in die maandelikse publisering van 
BTW’s vir RVI. Toetsdata vir voerdoel
treffendheid uit historiese bronne en 
data van GenTecSol het die evaluering 
van BTW’s moontlik gemaak. 

RVIBTW’s vir Brahmane is die afge
lope paar maande beskikbaar. Dit is’n 
nuutjie vir alle rasse in SuiderAfrika. 
Dit is ook die eerste keer ter wêreld 
dat so ’n BTW vir die Brahman geëva
lueer is. Dit sal in die ras se volgende 
internasionale genetiese evaluasie in
gesluit word. 

Danksy die beskikbaarheid van BTW’s 
vir RVI sal die seleksiemetode vir RVI 
teelmateriaal op ’n soortgelyke vierkwa 
drantgrafiek gegrond word, met RVI
BTW’s op die Yas (met nul die gemid 
delde RVIBTW) en groei volgens die 
BTW vir 400daegroei op die Xas. Die 
ideale teelmateriaal sal die jong bulle in 
die kwadrant regs onder wees. 

Die gebruik van bulle met ’n goeie 
RVIwaarde is die vinnigste manier om 
genetiese vordering vir voerdoeltref
fende diere in ’n kudde te maak.

TOEKOMSBLIK
GenTecSol het in ’n GrowSafevleis
beesstelsel belê wat voortdurend ’n 
dier se gewig meet. Diere sal akkurater 
geweeg word sonder om hulle weekliks 
in die drukgang hoef te jaag. Dit kan 
die toetstydperk tot 49 dae verminder, 
met ’n aanpassingstyd van 14 dae. Dit 
sal die toetskoste aansienlik verlaag.

Mnr. Mecki Schneider is ’n Brahman- 
teler van Grootfontein in Namibië. 
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Okabra Brahmane se 
ambisieuse doelwitte 
Die derde en vierde geslag van die Schneider-familie in 
Grootfontein in Namibië is nou aktief deel van die eeu oue 
  beesboerdery met kennis wat oor dekades versamel is.

B
uiten ’n groot kommersiële 
kudde besit die Schneider- 
familie ook een van die  
grootste Brahman-stoete-

rye in Suider-Afrika. Die familie wil ’n 
omwenteling in teling teweegbring 
deur toekomstige ontwikkelings en 
neigings betyds te identifiseer en die 
innoverendste teeltegnieke en tegno-
logie toe te pas. Ons leuse is om die uit-
dagings van die toekoms aan te gryp.

Die stoetery het duisende Braman- 
bulle en vroulike diere aan kommer-
siële en kommunale boerderye én aan 
verskeie stoeterye in Namibië en buur-
lande bemark. 

Dit verg toewyding om die wins ge-
wend heid van sy klante se le wen de - 
haweproduksie te verbeter, met die 
visie van ’n voedsame vleisproduk van 
hoë gehalte op verbruikers se bord, 
geproduseer op natuurlike, volhou-
bare weiding.

GENETIESE TEELDOELWITTE
Die belangrikste drywers vir genetiese 
verandering is ons stoetvaars. Ons 
streef na hoogs akkurate, beraamde 
teelwaardes (BTW’s) regdeur ons kud-
des met die inagneming van ons klante 
se behoeftes: geharde, aangepaste  
diere met lae onderhoudsbehoeftes en 
strukturele korrekheid om winsge-
wendheid te bevorder. 

Okabra Brahmane het tans 23 stoet-
vaars (in twee dektye) wat uit onder 
meer teelmateriaal van Noord-Ameri-
ka, Suider-Afrika en Australië geteel is, 
met teelmate riaal wat hulle as kurwe-
knakkers uitlig. 

Die gemiddelde BTW’s van ál 23 bulle 
weerspieël ons seleksiedoelwitte: lae 

geboortegewig vir maklike geboorte 
en vinnige, sterk groei met ’n volwasse 
koeigewig wat effens onder die rasge-
middelde is om mediumraamgrootte 
vroulike diere te teel.

Die twee vrugbaarheidseienskappe 
van teelbalomtrek en dae-tot-kalf is 
in die boonste 20% van die ras, asook 
goeie karkaseienskappe met uitson-
derlike BTW’s vir vet, wat belangrik is 
vir vroegryp diere en bemarking van 
die veld af. Elke jong dier word ultra-
sonies geskandeer.

WINSGEWENDHEID
Ons teel diere met ’n goeie tempera-
ment en voerdoeltreffendheid wat aan 
ons nuwe BTW vir netto voerinname 
gemeet word. Wat winsgewendheid 
betref, is hierdie groep stoetvaars vir 
ál drie seleksie-indekse in die boonste 
19% van die ras.

Al die jong diere ondergaan jaarliks 
verpligte, streng inspeksies deur die 
rasgenootskap. Daarbenewens word 
elke koei jaarliks op haar visuele voor-

koms, kondisie, naelvel, uier en tempe-
rament geëvalueer en haar retensie 
en winsgewendheid van haar nageslag 
word beoordeel om seker te maak ons 
behou net die beste diere en teel dié 
soort diere wat ons klante wil hê.

Okabra Brahmane het ’n grade-
ring van 4,5 sterre uit 5 vir volledige 
 prestasie-aantekening.

Ons is deel van die Vleisbeesgeno-
mikaprojek (VGP) waarin al ons kudde-
vaars gegenotipeer en invloedryke 
vroulike diere geïdentifiseer word om 
die noukeurigheid van alle BTW’s in 
die toekoms met GBTW’s (genomies 
ondersteunde BTW’s) aan te vul.

Seleksie-indekse word ontwikkel om 
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BRAHMANMECKI SCHNEIDER

Die Schneider- 
familie is, van 
links, Reimo en 
Sonja met hul 
dogter, Lisa,  
en Brigitte  
en Mecki. 
FOTO’S: OKABRA 
BRAHMANE



 LIGGING 

Grootfontein, 
Namibië
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BRAHMAN

RESIDUELE VOERINNAME
Beeste met ’n lae, residuele voerin name 
(RVI) is doeltreffend omdat hulle min-
der vreet as verwag, maar steeds die-
selfde gewig aansit. Okabra het al meer 
as 400 jong bulle getoets. Die stoe-
tery is die mede-eienaar van die Gen-
TecSol-toetsstasie wat residuele voer-
inname by Hochfeld in Namibië meet. 
Die data word intyds deur GrowSafe 
in Kanada geëvalueer.Die stoetery het 
ook as vennoot by GrowSafe se inter-
nasionale netwerk aangesluit waar hy 
sy diere se doeltreffendheid teen talle 
ander beesrasse sal kan meet.

VLEISSAGTHEID
Okabra se deelname aan die VGP be-
hels dat sommige bulle geslag word 
sodat die vleisgehalte onder leiding 
van die Landbounavorsingsraad by  
Irene geëvalueer kan word. Puik resul-
tate is in die hoogste kategorie (res-
taurantgehalte) vir sagte vleis behaal, 
met ses van ons diere met verskillen-
de vaars in die boonste tien van al die 
Brahmane wat geslag is.

Ons het 25 jaar gelede dié pad begin 
loop deur semen van bulle met vleis-
sagtheidsmerkers in te voer. Sommige 
merkers is suksesvol by ons kudde in-
geteel. Die dag wanneer ons natuurlik 
geproduseerde, gewaarborgde vleis 
van ’n hoë gehalte kan lewer wat sag, 
sappig en smaaklik is, sal dit aansienlik 
méér geld in die produsent se sak sit.

Al ons speenkalwers en verse word 
vir goeie temperament beoordeel. 
Diere wat nie mak is nie, word nie net 
uit ’n bestuursoogpunt uitgeskot nie, 
maar ook om vleissagteid te verbeter. 

HITTEWAARNEMING
Met die samewerking van Allflex is ons 
deel van ’n navorsingsprojek om hitte-
waarneming vir Bos indicus-beeste te 
optimiseer en kunsmatige inseminasie 
(KI) se resultate te verbeter deur ’n 
spesiale SenseHub-oorplaatjie te ge-
bruik. Dit is ’n nuutjie vir SenseHub by 
Bos indicus-beeste.

Die afgelope teelseisoen het ons  
40 Brahman-verse en 12 Simmentaler-  
verse (as ’n verwysingskudde) van oor-
plaatjies voorsien. Ons monitor hul 
beweging, vreetgewoontes en gesond-
heidstatus met ’n ontvangstasie met ’n 
sonpaneel by die veepos. Aanpassings is 
aan die algoritme vir hittewaarneming 
vir Bos indicus gemaak, wat tot ’n hoër 
dragtigheidspersentasie met KI gelei 
het. Nóg verse is met die oog op die vol-
gende winterteelseisoen gemerk.

DIGITALE AANTEKENINGE
Ons evalueer en verbeter voortdurend 
ons plaas- en stoetteel-bestuursme-
todes. Ons gebruik nywerheidsinge -
nieursbeginsels om prosesse te evalu-
eer en verbeter, soos die bottelnek wat 
ontstaan wanneer data met die hand 
aangeteken word.

Ons het van die aantekening van 
data met pen en papier langs die druk-
gang oorgeslaan na ’n digitale skaal 
en RFID-oorplaatjies (vir die identifi-
sering van diere met ’n skandeerder), 
wat deur middel van Bluetooth na ’n 
skootrekenaar oorgedra word.

Met die kuddebestuursprogram, 
HerdMaster, word alle kuddedata van 
verskillende rekenaars gereeld op die 
Cloud gesinchroniseer.

VOLHOUBAARHEID
Ons is bewus van ons natuurlike hulp-
bronne (weidings) en streef daarna om 
dit volhoubaar te bestuur. Ons is op na-
sionale vlak betrokke om Namibië se 
weiding te verbeter. Die belangrikste 
faktor vir winsgewende boerdery met 
lewende hawe is om die drakrag op ’n 
volhoubare grondslag te verhoog. Op 
sy beurt sal dit die internasionale deur 
oopmaak vir die bemarking van vleis 
wat ekstensief geproduseer is.

Metodes vir hernuwingslandbou 
word in ekstensiewe boerderymetodes 
toegepas, grootliks om die grondtoe-
stand vir toenemende weidingproduk-
sie te verbeter. Dit sal meebring dat 
weidings geharder en produktiewer 
word. Dit sal ook die deur vir die uit-
voer van vleisprodukte wat ekstensief 
geproduseer word, wyer oopmaak.

BEMARKING
Ons is die mede-aanbieders van aan-
lyn veilings waar ons stoetbeeste aan 
markte buite ons landsgrense aange-
bied word. ’n Kwarantynstasie is op 
ons plaas geregistreer wat ons erva-
ring in die steun vir uitvoer versterk.

Ons gretigheid om tred te hou met 
tegnologie en genetiese neigings en 
seker te maak dat ons kuddes by toe-
komstige verbruikersvereistes en om-
gewingstoestande aanpas, het nog al-
tyd dividende vir onsself en ons klante 
opgelewer en sal dit ook in die toe-
koms doen. Lees meer oor ons teel-
beleid op www.okabra.com. 

NAVRAE: +264 81 129 2623,  
e-pos: mecki@iafrica.com.na

GRAFIEK 1: SELEKSIE-INDEKS VIR PRODUKSIE OP VELDWEIDING
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Embracing the challenges of tomorrow

Jy koop bulle met die nuutste teeltegnologie 
proaktief geïntegreer - residuele voerinname en 

vleissagtheidgene is reeds in ons kuddes lank voordat dit 
in die mark opgeneem word. Jy sal mettertyd die voordele 
pluk. Alle jong diere word ultraklank geskandeer vir 
karkaseienskappe.

Al is jy onseker hoe om beraamde teelwaardes (EBV) 
te interpreteer, is dit geen probleem nie! Met `n 
4,5 ster gradering vir volledigheid 

van prestasietoetsdata-versameling 
verstaan ons die konsep deeglik. Ons kan 
dus ons kliënte toepaslik adviseer om die 
winsgewendheid van hul kuddes te verbeter.

Vyf goeie  redes om OKABRA BRAHMANE te kies

1

Ons bring gereeld nuwe, superieure gene in deur
die beste beskikbare semen in Suider-Afrika, sowel 
as wêreldwyd, van beproefde vaars te verkry wat 

ooreenstem met ons teeldoelwitte. Dit gee ons ook 
beter internasionale koppelinge vir internasionale genetiese 
evaluasies.

4

5

Ons toets ons eie bulle onder ekstensiewe 
boerderytoestande in ons kommersiële koeikudde 

- ons verstaan dus ons kliënte se behoeftes. Ons is ons eie 
grootste kritici. Jong bulle loop saam met die kommersiële 
diere sonder groeistimulante om die bestes te selekteer vir 
kliente winsgewendheid.

2

3

Stoetvaar OKB 15/270 Comoro, uit 
voorste Amerikaanse gene

Jong, voornemende stoetvaar
OKB 18-710 Tundra, uit voorste 
Australiese gene

Voerdoeltreffendheidstoetse
by GenTecSol

Ultraklank-
karkasskandering

Beproef en bewese onder realistiese produksie-omstandighede Gemiddelde teelwaardes van elke genetiese 
eienskap van al 23 huidige OKABRA stoetvaars
(met 2 teelseisoene) waar 50% die Brahman 

nasionale kudde gemiddelde aantoon. Alle 
balkies na regs toon beter prestasie aan (behalwe volwasse 
koeimassa). Hierdie gemiddelde teelwaardes van stoetvaars 
sal `n sterk invloed hê op ons toekomstige genetiese 
tendense van die eienskappe.
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BRAHMAN CHARL VAN ROOYEN

‘Alles begin  
met ’n droom’

Om al byna 50 jaar in die stoetbedryf te wees en steeds te groei, is as 
sodanig ’n prestasie. Min kuddes behaal dié sukses. Dit dui op betroubaarheid, 

gehalte en goeie bestuur. Die Kroon Vee-span verklap sy suksesresep.

H
oewel Kroon Vee van Vry-
burg een van die grootste 
Brahman-stoeterye in Suid- 
Afrika is, bly die beginsels 

so doelmatig dat dit in enige bedryf 
toegepas kan word.

By Kroon Vee begin alles met ’n 
droom. Van kleins af het mnr. Jan van 
Zyl sr. gedroom om die grootste Brah-
man-stoetery in die land te hê. Sy pa,  
Gideon, het met Afrikaners geboer, maar 
Jan se liefde vir die Brahman het sterk 
gegroei. Hy het in 1972 as skoolseun sy 
eerste bul en vier verse gekoop. Vandag, 
ná meer as 48 jaar, is daardie droom be-
waarheid, en sy seuns, Gideon en Jan jr., 
is ook by die boerdery betrokke.

Om die doelwit te kon bereik, is nie 
net een droom bewaarheid nie, maar 
talle kleiner drome. Kroon Vee se leuse, 
If you can dream it, you can do it, is aan 
elke besluit en keuse gekoppel.

Wanneer jong mense vir Jan vra 
waarmee hulle moet boer, is die ant-
woord maklik: “Met dit waarvoor jy lief 
is.” Slegs dan gaan die boer dit oppas, 
vertroetel en self ideale daaroor koes-
ter. Drome gee rigting, rigting gee ’n 
bestemming, ’n bestemming benodig ’n 
roete, ’n roete bestaan uit mylpale, en 
mylpale is doelwitte, sê hy.

Die Kroon Vee-span neem jaarliks 
besluite oor die kudde se teeldoelwitte, 
onder meer vrugbaarheid, uitstekende 

temperament, uier- en melkvermoë, 
langlewendheid en geboortegemak. 

Lewenskragtige kalwers en die winsge-
wendheid van die kudde is die boerdery 
se grootste bates. Die kudde stel die Van 
Zyls dus in staat om nóg grond te koop 
en uit te brei, hoewel Brahman-beeste 
hul enigste bron van inkomste is. Brah-
mane het die onderneming laat groei tot 
die megaboerdery wat dit vandag is.

 LIGGING 

Vryburg, 
Noordwes

Kroon Vee se koeifabriek. Met elke dekking 
moet ’n droom bewaarheid word. Elke vroulike 
dier word individueel deur ’n spesifieke bul 
gedek. Elke kalf wat dan aankom, word  
beoordeel om te meet of die beoogde  
vordering gemaak is. FOTO’S: VERSKAF
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Die Van Zyl-familie. Voor, van links, is Jan sr. met Jana op sy skoot, Lin-Mari, Liané en Irma.  
Agter is Jan jr., Marnel, Rodien met Mira, en Gideon. 

KUNS EN WETENSKAP
Die teelbeleid word ook op drome ge
skoei. Jan jr. verduidelik die beginsels 
waarvolgens hulle kuns én wetenskap 
aanwend.

“Die kuns is waar ’n teler met eva
luasie identifiseer wat die strukturele 
sterk punte in die kudde is en waar hy 
op swakker punte kan verbeter. Die pro
ses word voortdurend verbeter deur die 
identifisering van die regte bulle, hetsy 
dit uit die kudde kom of aangekoop 
moet word.”

Kroon Vee se suksesverhaal is ge
grond op die feit dat elke kalf die resul
taat van die teler se paringsbesluit van 
die vorige jaar is. Die besluit oor watter 
bul die koei moet dek, word ná geboor
te en met speen visueel beoordeel en 
punte toegeken. Die proses word voort
durend herhaal sodat paringsbesluite ál 
makliker en voorspelbaarder kan word. 

“Ons doen dieselfde met die ma en 
die data is beskikbaar wanneer parings
besluite geneem word. Só besluit ons 
watter bul die koei se strukturele swak 
punte die beste sal verbeter.”

Om die proses te verbeter, is Jan jr. 
ook ’n beoordelaar en keurder. Hy ken 
voortdurend punte toe aan die kalwers 
en teelkudde.

BEOORDEEL VORDERING
Met elke dekking moet ’n droom be
waarheid word. Elke vroulike dier word 
individueel deur ’n spesifieke bul gedek. 
Elke kalf wat dan aankom, word beoor
deel om te meet of die beoogde vorde
ring gemaak en die doelwit bereik is, 
want dit was die vorige jaar se besluite. 

Elke paringsbesluit wat geneem is, 
word dus geëvalueer om so gou moont
lik vordering te meet. 

Die droom is ook by die aankoop van 
bulle belangrik. 

“Wat moet die bul na jou kudde toe 
bring? 

“Daar moet altyd eienskappe wees 
wat ’n aanwins vir jou kudde is, maar die 
bul moet ook uit ’n kudde kom wat pres
teer op vrugbaarheid, melk en goeie, 
betroubare rekords. Die bul moet van ’n 
teler met integriteit kom. 

“Kroon Vee soek harde, aangepaste, 

produserende, vrugbare bulle en streef 
daarna om dit ook aan sy klante te bied 
sodat hulle met trots geld uit hul aan
kope kan verdien,” sê Jan sr.

EKONOMIESE VOORDELE
Vrugbaarheid is ’n noodsaaklike eko
nomiese eienskap. Die twee norme wat 
hulle vir vrugbaarheid gebruik, is ouder 
 dom met eerste kalf en die tussenkalf
periode (TPK) van die koei en die kudde.

“Ons kuddevaars word hoofsaaklik 
gekies uit koeie wat hulself bewys het, 
byvoorbeeld die bul JVZ06233. Sy 
ouma aan vaderskant het 17 kalwers 
oor 20 jaar en ’n TKP van 385 dae ge
had. Die ouderdom met eerste kalf was 
27 maande. Sy ouma aan moederskant 
het 13 kalwers oor 16 jaar gehad, en ’n 
TKP van 376 dae. Die ouderdom met 
eerste kalf was 29 maande.” 

Deur só ’n bul te gebruik, bevorder 
Kroon Vee langlewendheid en vrug
baarheid, wat albei groot ekonomiese 
voordele inhou. Hulle gebruik nie ’n bul 
waarvan die moeder en haar prestasie 
nie eers deeglik geëvalueer is nie.

UITSONDERLIK GOEIE TKP
Wanneer die Van Zyls paringsbesluite 
neem, geskied dit in ’n kraal met die  
databasis wat die bul en koei se teel
waardes verskaf sodat korrektiewe pa
ring toegepas kan. Indien ’n koei byvoor
beeld ’n laer melkwaarde het, sal sy na 
een van die bulle uitgeplaas word wat ’n 
baie hoë teelwaarde vir melk het. 

Dieselfde beginsel geld vir alle ander 
eienskappe. Die databasis sluit ook haar 
vorige kalwers se visuele beoordelings
punt in sodat die regte bul vir haar ge
identifiseer kan word.

Elke teler moet teeldoelwitte op kort 
en lang termyn stel. Omdat vrugbaar
heid die belangrikste eienskap op enige 
plaas is, bly dit een van die boerdery se 
belangrikste teel en bestuursdoelwitte. 
Gevolglik het die moeders van hul tota
le aanbod van 210 bulle en verse op die 
produksieveiling van 2017 ’n gemiddelde 
TKP van 399 dae gehad. 

In 2018 was die TKP 402 dae en in 
2019 was dit 396 dae. Dié syfers is boon
op ná rampdroogtes behaal. 

“Dit skep vertroue by voornemende 
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want dit was die vorige jaar se besluite. 

Elke paringsbesluit wat geneem is, 
word dus geëvalueer om so gou moont
lik vordering te meet. 

Die droom is ook by die aankoop van 
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wat ’n aanwins vir jou kudde is, maar die 
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teer op vrugbaarheid, melk en goeie, 
betroubare rekords. Die bul moet van ’n 
teler met integriteit kom. 

“Kroon Vee soek harde, aangepaste, 

produserende, vrugbare bulle en streef 
daarna om dit ook aan sy klante te bied 
sodat hulle met trots geld uit hul aan
kope kan verdien,” sê Jan sr.

EKONOMIESE VOORDELE
Vrugbaarheid is ’n noodsaaklike eko
nomiese eienskap. Die twee norme wat 
hulle vir vrugbaarheid gebruik, is ouder 
 dom met eerste kalf en die tussenkalf
periode (TPK) van die koei en die kudde.

“Ons kuddevaars word hoofsaaklik 
gekies uit koeie wat hulself bewys het, 
byvoorbeeld die bul JVZ06233. Sy 
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oor 20 jaar en ’n TKP van 385 dae ge
had. Die ouderdom met eerste kalf was 
27 maande. Sy ouma aan moederskant 
het 13 kalwers oor 16 jaar gehad, en ’n 
TKP van 376 dae. Die ouderdom met 
eerste kalf was 29 maande.” 

Deur só ’n bul te gebruik, bevorder 
Kroon Vee langlewendheid en vrug
baarheid, wat albei groot ekonomiese 
voordele inhou. Hulle gebruik nie ’n bul 
waarvan die moeder en haar prestasie 
nie eers deeglik geëvalueer is nie.

UITSONDERLIK GOEIE TKP
Wanneer die Van Zyls paringsbesluite 
neem, geskied dit in ’n kraal met die  
databasis wat die bul en koei se teel
waardes verskaf sodat korrektiewe pa
ring toegepas kan. Indien ’n koei byvoor
beeld ’n laer melkwaarde het, sal sy na 
een van die bulle uitgeplaas word wat ’n 
baie hoë teelwaarde vir melk het. 

Dieselfde beginsel geld vir alle ander 
eienskappe. Die databasis sluit ook haar 
vorige kalwers se visuele beoordelings
punt in sodat die regte bul vir haar ge
identifiseer kan word.

Elke teler moet teeldoelwitte op kort 
en lang termyn stel. Omdat vrugbaar
heid die belangrikste eienskap op enige 
plaas is, bly dit een van die boerdery se 
belangrikste teel en bestuursdoelwitte. 
Gevolglik het die moeders van hul tota
le aanbod van 210 bulle en verse op die 
produksieveiling van 2017 ’n gemiddelde 
TKP van 399 dae gehad. 

In 2018 was die TKP 402 dae en in 
2019 was dit 396 dae. Dié syfers is boon
op ná rampdroogtes behaal. 

“Dit skep vertroue by voornemende 
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kopers en die gevestigde kopers en 
is deel van ons suksesresep,” sê Gideon.

Vrugbaarheid is ook aan skrotumom-
trek gekoppel en dus het hulle ’n selek-
siedoelwit om dit te verbeter. Die kudde 
het die afgelope tyd reeds drastiese vor-
dering daarmee behaal.

KOEIFABRIEK
Kroon Vee beskou die koeikudde as ’n 
fabriek wat wins moet skep en geneties 
moet verbeter. Vrugbaarheid en kilo-
gram geproduseer per hektaar is die 
belangrikste rigtingwysers. 

Hoe beter ’n verskalf groei, hoe vroeër 
bereik sy die teikengewig van 350 kg wat 
as die norm gebruik word wanneer verse 
gepaar word. Dit het ’n regstreekse 
gunstige uitwerking op ouderdom met 
eerste kalf en die speengewig wanneer 
kalwers aan voerkrale bemark word. 
Teen die hui dige speenkalfpryse is ’n ek-
stra 20 kg per kalf gelyk aan R700 per 
kalf wat die ekonomie van doeltreffende 
vleisproduksie aansienlik verhoog. Dus 
is die Van Zyls se uitgangspunt dat ’n 
bul nie geld kos nie, maar geld genereer.

Hulle gebruik hoofsaaklik selfgeteel-
de bulle. Wanneer hulle wel ’n bul koop, 
koop hulle dus nie nét die dier nie, maar 
spesifieke genetiese eienskappe uit ’n 
bepaalde, suksesvolle kudde wat gerug-
steun word deur betroubare en akkura-
te syfers en waar die verkoper dieselfde 
winsgewende doelwitte nastreef.

Hulle besoek kuddes vooraf en verge-
wis hulle van die kudde se sterk en swak 
punte en soek teelmateriaal wat aanvul-
lend by hul eie doelwitte kan inskakel.

GENOMIKAPROGRAM
Kroon Vee is deel van die Suider-Afri-
kaanse Vleisbeesgenomikaprojek (VGP). 
Dit sal uiteindelik tot groot voordeel van 
die ras, die Kroon Vee-kudde en hul ko-
pers wees.

Buiten die toetse vir vleisgehalte en 
vleissagtheid wat vir die VGP op Kroon 
Vee-bulle uitgevoer word, doen die 
boerdery ook sy eie, onafhanklike eva-
luerings met die vooruitsig dat hulle ook 
teelwaardes vir vleisgehalte, vleissagt-
heid en marmering sal bekom.

Die skanderings vir ribvet, kruisstuk, 
marmering en oogspieroppervlakte 
word deur die Landbounavorsingsraad 
gedoen, wat dit na die Brahman-genoot-
skap en Breedplan stuur waar teelwaar-
des uitgewerk word.

“Ons glo daar is ’n regstreekse ver-
band tussen vrugbaarheid en ribvet-
dikte. ’n Koei het ’n sekere kondisie en 
lyfvet nodig om weer dragtig te raak,” 
sê Jan sr.

Dit is om dié redes dat Kroon Vee ná 
bykans 50 jaar steeds groei en van krag 
tot krag gaan. 

“Vir ’n boerdery met al sy eiers in een 
mandjie (slegs Brahmane) en ’n pa en 
sy seuns wat alles met ywer in spanver-
band aanpak, kan ons net dink waar ons 
oor vyf jaar gaan wees.”

VLEISPRODUKSIE
Die hoofdoel bly doeltreffende, winsge-
wende vleisproduksie. Die hoofmark bly 
die kommersiële teler wat speenkalwers 
en vervangingsverse vir homself teel en 
beesboerdery winsgewend wil bedryf.

”Ons moet vleis ekonomies en wins-
gewend op natuurlike weiding kan pro-
duseer. Daarom word die hele boerdery 
ook geëvalueer ten opsigte van op-
brengs gemeet aan kilogram per hek-
taar,” sê Jan sr.

Hierdie streng seleksiekriteria het 
daartoe gelei dat Kroon Vee in 2015, 
2016, 2017, 2018 én 2019 as die vrugbaar-
ste, grootste kudde van die Brahman- 
ras in Suid-Afrika aangewys is, asook as 
makroteler.

Kroon Vee hou al 23 jaar lank op die 
eerste Woensdag van November sy eie, 
suksesvolle produksieveiling. 

“Ons is dankbaar vir ons kopers wat 
oor jare die vertroue in ons produk toon 
en ons jaarliks daarmee ondersteun om-
dat hulle geld uit ons teelmateriaal ver-
dien,” sê Jan sr.

BULLE IS ’N BELEGGING
Sy raad aan kommersiële telers is dat 
hulle vir hulself kuddes en telers moet 
identifiseer wat in soortgelyke toestande 
met dieselfde teeldoelwitte boer. 

Hulle moet ook toegang hê tot ’n ak-
kurate, betroubare databasis om raai-
werk uit te skakel met die aankoop van 
nuwe teelmateriaal. 

’n Bul het ’n groot impak op ’n koei-
kudde. Die huidige bul in ’n kudde se 
genetiese invloed op die kudde se nage-
slag is 50%, die vorige twee bulle (hier-
die bul en sy voorganger) maak 75% uit 
en die vorige drie geslagte bulle het ’n 
invloed wat 88% tel.

’n Goeie bul is dus die beste belegging 
wat ’n teler kan maak. ’n Koei (gegrond 
op 365 dae gewig) dra net sowat 10% 
tot kuddeverbetering by, maar die bulle 
is vir bykans 90% verantwoordelik.

Beesboerdery en sukses is ’n groot 
liefde vir dié familie wat daagliks daarna 
streef om te verbeter, doeltreffend- 
heid en winsgewendheid te verhoog en  
mense te bemagtig deur suksesse met 
hulle te deel.

NAVRAE: Mnr. Jan van Zyl sr., 082 444 5222, 
e-pos: jan@kroonvee.com; mnr. Gideon van Zyl, 
082 944 0600, e-pos: gideon@kroonvee.com; 
mnr. Jan van Zyl jr., 082 944 0500, e-pos: 
 jvz@kroonvee.com; web: www.kroonvee.com

Vrugbaarheid is ’n belangrike ekonomiese eienskap. Die twee norme wat vrugbaarheid betref,  
is ouderdom met eerste kalf en die tussenkalfperiode van die koei en die kudde.
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Behaal sukses met                                                                                                                                              
    liefde en toewyding

B
rahmane wat ’n ver
skil in ander telers 
en kopers se kud
des sal maak, is 

die doelwit van Weltevreden 
River Ranch, ’n familieboerdery 
in Maasstroom langs die Limpopo
rivier, wat aan die egpaar Christiaan 
en Mieke Botha behoort.

Hulle het die plaas in 2015 gekoop en 
’n Brahmanstoetery met dertig koeie 
en ’n bul begin wat hulle by mnr. Willie 
Becker gekoop het. In 2017 het hulle van 
Pretoria af verhuis en hul permanent 
op die plaas gevestig omdat die stoet
bedryf 100% aandag nodig het om suk
sesvol te wees. Hulle het hul volgende 
teeltrop by R10 Brahmane gekoop.

“As nuwe telers wat uit die bou
bedryf kom, het ons niks van 
boerdery af geweet nie. 
 Ons moes baie leer. Ons 
wou beesgetalle verhoog, 
maar het later besef stoet
boerdery gaan meer 
oor gehalte as hoeveelheid.” 

Die egpaar het begin om Brahman 
skoue en opleidingsdae by te woon en 
leer nog elke dag iets nuuts.

Die Brahman is ’n geharde bees wat 
vinnig en maklik in enige omgewing 
aanpas en dis een van die redes waar
om hulle met ’n Brahmanstoetery be
gin het, omdat hulle in ’n droë gedeelte 
van Limpopo met min reën boer waar 
die Brahman kan oorleef.

Die egpaar het tans 195 stoetteel
koeie. Hulle pas baie streng seleksie toe 
en die kudde word elke jaar deur die 
Brahmangenootskap gekeur. 

Enige bees wat onder die rasgemid

delde is, word geslag of na die kommer
siële kudde verskuif. As ’n koei nie elke 

jaar kalf of ’n kalf grootmaak nie, 
word sy gederegistreer.

“Net die bestes word behou. 
Ons koop slegs bulle aan wat in 
ons teelprogram werk en by ons 
bloedlyne inpas. Goeie bespiering, 
manlikheid en loopvermoë is be
langrik,” verduidelik hulle.

Hulle volg nie ’n dekseisoen 
nie. Omdat die bulle regdeur die 
jaar by die koeie is, moet die bul

le hul kondisie kan behou. Vyf bulle 
loop by die koeie en semen van twaalf 
ander bulle word vir kunsmatige insemi
nasie gebruik. Hulle wil in die toekoms 
embriospoeling en oorplasing doen.

“Ons doen eers deeglike navorsing, 
want ’n verkeerde paring kan ’n stoet

teler terugsit, en niemand kan dit 
bekostig nie. Dit is vir ons belangrik 
om ons topkoeie en bulle ten volle 
te benut. Daarom beskou ons ’n 
embrioprogram as een van die be
langrike mikpunte vir die toekoms 
om soveel goeie genetiese eien

skappe moontlik toe te voeg.” 
Die pad vorentoe vir die 

Brahmanbedryf is blink 
omdat die ras ’n groot rol in 
SuidAfrika se vleisbedryf 
speel. Daar sal altyd ’n aan

vraag wees na Brahmane 
wat funksioneel is en op die veld 

kan lewe. Solank ’n teler ’n groot liefde 
vir boerdery het en hom aan die land
bou toewy, sal hy ’n sukses maak. 

NAVRAE: Me. Mieke Botha, 079 229 4385, 
epos: mieke@weltevreden.co.za

 LIGGING 

Maasstroom, 
Limpopo

Die bul Mr Jean Manso R10 15-40, wat die 
Botha-egpaar verlede jaar vir R1 miljoen op 
R10 en WRR se veiling gekoop het, dra by tot 
hul kudde se uitnemende genetiese diepte.

Hul teeldoelwit is op lyngeteelde Brahmane gemik wat beter  
as hul voorouers is, sê die Botha-egpaar van Weltevreden  
River Ranch. Elke generasie moet struktureel beter met méér 
been en vleis wees, en oor goeie melk en temperament beskik.

Lady Leah WRR 17-36, een van Weltevreden 
River Ranch se topverse wat die Botha- 
egpaar self geteel het. Sy het al op menige 
skou met linte weggestap en is ’n besonderse, 
mooi vroulike dier met ’n goeie temperament. 
Hier is die vers op 2019 se Thabazimbi-skou 
waar sy as reserwe intermediêre kampioen 
aangewys is.  FOTO’S: VERSKAF
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Puik Brahmane  
al 50 jaar
Die Brahman-stoetery Loriza is 
in 1967 geregistreer en spog 
met 53 jaar se teling van puik 
Brahmane, danksy klem op 
saggeaardheid, vrugbaarheid en 
melkproduksie wat groei verseker.

B
rahmane kan op byna enige 
plek aanpas en gedy, sê mnr. 
Louis Meyer sr., die hoof van 
Loriza-Brahmane op die 

plaas Nietverdiend in Noordwes.
“Hoewel ons ook kommersieel 

met Brahmane boer, bestuur ons die 
geregis treerde Brahman-kudde op ’n 
praktiese grondslag. Só kan ons vir 
onsself en elke ander kommersiële 
vleisprodusent teelmateriaal van hoë 
gehalte teen ’n groter wins verskaf.”

Dit is hoekom die teelbeleid klem 
plaas op saggeaardheid, vrugbaarheid 
en melkproduksie ter wille van groei. 
Sowel die stoet- as kommersiële diere 
wei op natuurlike weiding, wat groot-
liks uit suurveld en ’n bietjie soetveld 
bestaan. Die kommersiële beeste be-
nut net minimaal oesreste, terwyl die 
stoetbeeste slegs toegang tot veld het. 
Die lekke word seisoenaal volgens die 

beskikbare weiding aangepas.
Stoetdiere word op die jaarlikse pro-

duksieveiling en uit die hand as teel-
diere verkoop. 

Kommersiële vroulike diere word ook 
vir teling verkoop, maar die kommer-
siële bulle word afgerond en as slagos-
se verkoop. Sowat honderd bulle word 
op die produksieveiling aangebied, wat 
gewoonlik op die laaste Vrydag van 
Mei plaasvind. Vanjaar se veilingsda-
tum is weens die Covid-19-pandemie 
tot 16 Oktober op Lichtenburg se skou-
terrein verskuif.

Nog bloedlyne word van Amerikaan-
se kuddes bygevoeg, soos JDH van die 
Hudgins-familie van Texas, Amerika.

“Wat die Loriza-kudde uitsonderlik 
maak, is die aanpasbaarheid van die 
beeste om in alle toestande te pres-
teer. ’n Brahman van Loriza sal gevolg- 

lik vir sy eienaar wins verseker teen 
lae koste,” sê hy.

Die beesboerdery is in die harde, 
droë bosveld van Suid-Afrika, waar dit 
moeilik is om siektes en roofdiere te 

bestry, terwyl hartwater, rooiwater en 
galsiekte voorkom.

Hulle kry 350-400 mm reën per 
jaar, maar in sommige jare minder. Die 
Brahmane bewys dan hul gehardheid 
deur steeds ’n goeie kondisie te behou. 

“ ’n Brahman van Loriza kan in enige 
gebied aard en floreer,” sê Meyer.

Hulle voer ook Brahmane uit na on-
der meer Tanzanië, Botswana, Nami-
bië, Mosambiek en Zimbabwe.

Die vrugbaarheid van die Loriza- 
kudde is ver bo die rasgemiddelde. Alle 
bulle word vir vrugbaarheid getoets 
voordat hulle bemark word. 

Seleksie op grond van prestasie vorm die 
kern van Loriza-Brahmane se sukses.

PAD NA SUKSES
Die Loriza-kudde het in 1960 ontstaan 
toe drie Stuart-verse en ’n Hudgins-bul 
vanuit Texas, Amerika, ingevoer is. Nóg 
drie verse is in 1965 uit Howard Parker 
se bekende V8-kudde bygevoeg. In 
1969 het ’n topklasbul uit die Sugar-
land-kudde ook by Loriza aangesluit.

Danksy prestasietoetsing is hierdie 
genetiese grondslag saamgesnoer in ’n 
voorspelbare kudde met vrugbaarheid, 
melk, aanpasbaarheid en geharde diere 
met ’n goeie temperament. 

Sedert 1978 is meer as 33 000 
kalwers deur fase A en B aan prestasie-
toetsing onderwerp. Meer as 4 000 
bulle het fase D-toetse ondergaan.

“Die Loriza-kudde het al die depres-
sies in die lewendehawesiklus oorleef 
omdat ons ’n deurlopende teelbeleid 
sonder fieterjasies het. Seleksie op 
grond van prestasie is ons pad na 
sukses. Dit het tot ’n proses van voort-
gesette verbetering gelei. Loriza sal 
voortgaan om kommersiële en stoet-
telers van uitstekende teelmateriaal 
te voorsien deur noukeurige seleksie, 
’n streng uitskotbeleid en volgehoue 
prestasietoetsing,” sê Meyer.

 LIGGING 

Zeerust,  
Noordwes
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 LIGGING 

Zeerust,  
Noordwes
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BRAHMAN

Van Loriza se koeie kalf tot op 
twintig jaar elke jaar. Die tussenkalf
periode is 377 dae. 

LorizaBrahmane het vanaf 2004 
tot 2016 en weer in 2018 en 2019 die 
Breedplankoeigroep van die jaar op
gelewer, wat hoofsaaklik deur kudde
vrugbaarheid bepaal word.

Saggeaardheid word sterk by die se
lek sie van teeldiere in ag geneem. Dit 
speel ’n belangrike rol in die bees te se 
vrugbaarheid. Hy sê ’n Loriza Brah man 
moet sonder uitsondering han teerbaar 
wees. Die vroulike diere se melkproduk
siewaarde is plus ses een hede bokant 
die gemiddelde teelwaar de van die ras 
wat melkproduksie betref.

Saggeaardheid, vrugbaarheid en 
melkproduksie verseker dus groei; dit 
is LorizaBrahman se trots en die be
langrikste eienskappe waarop die kud
de gebou word. 

NAVRAE: Mnr. Louis Meyer, 082 925 3829, 
072 906 6191, epos: loriza@truenw.co.za

REGS: Een van 
Loriza-Brahma-
ne se bulle. Die 
Meyers boer al 
53 jaar lank met 
Brahmane. 

ONDER: Stoet- 
en kommersiële 
diere wei op na-
tuurlike weiding. 
FOTO’S: VERSKAF
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Brahman-bedryf 
gedy in Oos-Kaap
Mnr. Miles Dicke en sy Dicke Brahman-stoetery 
neem die leiding in ’n hoekie van die Wildekus. 
Dit is danksy ’n vooruitstrewende boerdery naby 
Keimond waar hy geharde, funksionele, vrugbare 
diere op sy kusplase teel waar hulle weens dié 
ligging aan hoë siektedruk blootgestel word.

M
nr. Miles Dicke, met ’n 
kudde van meer as 600 
Brahmane, het ’n lang 
geskiedenis van sukses

volle teling. Hy het in die Laeveld 
van Limpopo grootgeword waar sy 
oupa, mnr. John Warren, van die eers
te Brahmane ingevoer het. Sy ouers, 
mnr. Theo en mev. Maré Dicke, het ook 
met Brahmane geboer. Sy pa was ’n  
Brahmanrasbeoordelaar en mode
rator van die interrasbeoordelaars
korps. Dicke is self ook ’n senior beoor
delaar.

Nadat hy twee jaar lank op een van 
die grootste beesplase in Texas, Ame
rika, met Brahmane gewerk het, boer 
Dicke reeds langer as twintig jaar in 
die OosKaap. Hy hou jaarliks ’n pro
duksieveiling; vanjaar op 10 Septem
ber. Met ’n indrukwekkende aanbod 
van twintig stoetbulle en twintig vrou

like stoetdiere beloof dit om ’n veiling 
van hoogstaande gehalte met die bes
te Brahmane vir stoet en kommersiële 
kopers te wees.

“In my teeldoelwit mik ek vir vrug
bare, funksionele, prestasiegetoetste 
diere wat die beste opbrengs op ko
pers se belegging op enige veldtipe sal 
oplewer,” sê Dicke. 

Brahmane is bekend om hul F1krui
sings danksy basterkrag wat vir ’n hoër 
speengewig sorg, terwyl weerstand 
teen siektes eie aan Bos indicusbees
te is. Dit is egter interessant hoe die 
rasegte speenkalwers dikwels net so 
swaar soos die F1Brahmankruisings is.

WETENSKAP
Dicke se belangstelling in beeste strek 
egter verder as net sy eie stoetery en 
die Brahman. Hy stel ook belang in 
weten skaplike ontwikkeling danksy die 

Vleisbeesgenomikaprojek.
“Ons het soveel inligting wat boere 

sal help om gesonde vee van topge
halte te produseer. Ons kommersiële 
beesboerdery saam met die stoetery 
gee ons die geleentheid om te sien 
hoe ons teelmateriaal in die praktyk 
funksioneer, wat verseker dat ons 
klante altyd aan die voorpunt is. Ons is 
stoettelers, maar vleisbeesproduksie 
is ons groot liefde,” sê hy. 

HOEKOM BRAHMAN?
Die Brahmankoei is die koningin van 
die SuidAfrikaanse vleisbeesbedryf. 
Brahmane is aanpasbaar in alle gebie
de in SuiderAfrika. Talle plaaslike bul
le word aan beesboere reg oor die land 
verkoop; dikwels in streke met beter 
veldtoestande en minder siektes. 

Nog ’n voordeel is dat die bulle in 
moeilike omstandighede steeds uit
stekend produseer.

“Ek glo altyd my bulle is in ’n ideale 
kondisie voor ons veiling, maar is soms 
verras wanneer ek op ’n klant se plaas 
kom en sien die bulle doen hul werk én 
is selfs in ’n beter kondisie as toe ek 
hulle verkoop het. Dit wys hoe uniek 
ons teelmateriaal is,” sê hy.

Dicke voer ook Brahmane uit. 
“Dit maak nie saak in watter Afrika 

land jy kom nie, jy sal altyd ’n Brahman 
aantref. Dit spreek boekdele.” 

NAVRAE: Mnr. Miles Dicke, 084 589 3174,  
epos: mwdicke@mweb.co.za

BRAHMANCHARL VAN ROOYEN

Reproduksie en sterk koeifamilies is belangrike seleksiedoelwitte. FOTO’S: DICKE BRAHMANE

’n Uitstekende voorbeeld van die gehalte- 
bulle wat op Dicke Brahman se veiling beskik-
baar gaan wees.
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Bos Blanco teel 
met beste lyne
Bos Blanco Brahmane teel met die invloedrykste 
Manso-lyne ter wêreld. Dié stoetery se teelbeleid 
lê klem op rasegte, funksionele Manso Brahmane.

S
legs die gehardste beeste 
kan in Afrika se toestande 
die mas opkom. Dié beeste is  
Manso Brahmane met funk

sionele, oordraagbare eienskappe, soos 
vrugbaarheid, groei, hoë speengewig, 
goeie uiers en spene, loopvermoë en 
strukturele korrektheid. Dít is sy teel 
doelwit, sê mnr. Burnie Staal, wat al  
29 jaar lank met die invloedrykste 
Mansolyne ter wêreld teel. 

Sy toestande sluit in warm somers, 
koue winters, 600 mm reën per jaar 

en soetveld met oorheersend rooigras.
Die Bos Blancolyne is geteel uit MN 

Mayro Manso, Paret, Sugarland Loxa
crata, Sugarland Suville, Sugarland 
Rexcrata en ou JD Hudginslyne (wat 
selektief gebruik word). 

Die Brahman is die koning van kruis
teling. Hy ding nie met ander rasse 
mee nie, maar vul hulle aan. Geneties 
is die ras nie aan Bos taurus en Afrika 
se Sangarasse verwant nie en voor
spelbare basterkrag is ’n gegewe.

Brahmankruiskalwers is gesog in 

voerkrale en presteer veral uitstekend 
in ’n uitgroeistelsel. Hulle pas maklik in 
ekstensiewe toestande aan.

Die Brahmankruiskoei is die ge sog
ste moederlyn in SuiderAfrika. Haar 
vermoë om aan te pas en doeltreffend 
met enige ras in ’n teelprogram te 
presteer, is deeglik beproef. Sy kan ook 
geboortegewig reguleer en hoë speen
gewig lewer. Aangepaste diere in ’n 
spesifieke omgewing is vrugbare diere. 
Dit is die rede hoekom tien sintetiese 
rasse die Brahman as basis gebruik.

Staal sê die kommersiële teler is sy 
belangrikste klant. ’n Hoë speengewig 
en funksionele vervangingsverse is 
van die belangrikste eienskappe.

Bos Blanco hou jaarliks twee pro
duk  sie   veilings, naamlik ’n veiling van 
vroulike diere in Julie op Bela Bela, 
Limpopo, en ’n bulveiling in Augustus 
op Kroonstad in die Vrystaat. 

NAVRAE: Mnr. Burnie Staal, 082 463 0358, 
epos: info@bosblanco.co.za

Lot 1 : BOS 16 6109AANBOD : 150 Bulle
75 Beefmasters, 50 Wit Brahmane, 5 Rooi Brahmane, 20 Borane/Bormane/Bosmasters

KROON BOMA : LANGS DIE N1, 8km SUID VAN KROONSTAD

AANBOD : 150 Bulle
75 Beefmasters, 50 Wit Brahmane, 5 Rooi Brahmane, 20 Borane/Bormane/Bosmasters

KROON BOMA : LANGS DIE N1, 8km SUID VAN KROONSTAD
Burnie 082 463 0358 | Dennis 082 828 1082 | Danie Rohlandt 082 828 6892 | Kantoor 056 212 6567

BOS BLANCO
BULVEILING

WOENSDAG 19 AUGUSTUS 2020

63ste PRODUKSIE VEILING

B.W. STAAL (EDMS) BPK

11:00, KROON BOMA
        Kroonstad

Lot 11 : BOS 11 117

WOENSDAG 19 AUGUSTUS 2020
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T
arka Brahmane is in 1980 
deur wyle mnr. Eric Bilse van 
Bilse en Sisal Brahmane be-
gin. In 1983 het die McEwan- 

en Porter-families Bilse se aandele 
gekoop. Vier jaar later is die kudde in 
twee gedeel toe die Staal-familie van 
die Bos Blanco-kudde by Kroonstad 
die McEwan-kudde gekoop het.

Tarka Brahmane is sedertdien deur 
mnr. Wayne en me. Tracey Porter be-
stuur. Hulle het daarin geslaag om ’n ge-

sogte, suiwer, Suid-Afrikaanse Manso- 
tipe Brahman te teel. Tarka Brahmane 
streef daarna om ’n mediumgrootte 
dier te teel wat funksioneel, vrugbaar 
en mak is en natuurlike bespiering het. 
’n Streng program vir lynteling word 
gevolg waarin ras egte Suid-Afrikaanse 
wit Brahmane gebruik word om gene-
ties meerderwaardige diere te teel wat 
genetiese voorspelbaarheid bevorder. 

Hierdie stoetery lewer altyd goeie, 
suiwer Brahman-teelmateriaal en voor-

spelbaarheid, selfs tot die mate dat kal-
wers soos hul ouers en grootouers lyk.

Tarka Brahmane hou nie veilings nie, 
behalwe deelname aan die jaarlikse 
Sale of the Roses in die Dome in Parys. 

“Ons nooi almal uit om die plaas te be-
soek en na ons beeste te kyk om unieke 
teelmateriaal te koop,” sê Porter. 

NAVRAE: Mnr. Wayne Porter, 082 821 9379, 
e-pos: tarkab@live.co.za,  
e-pos: wayneporter73@gmail.com

BRAHMANCHARL VAN ROOYEN

Wit Brahmane  
van SA is troefkaart
Prestasietoetsing is ’n nuttige hulpmiddel vir 
seleksie. Dié teler ondersteun die Brahman-
beestelersgenootskap se prestasietoetsskema  
en die Vleisbeesgenomikaprogram ten volle.

Mnr. Wayne Porter by ’n 
paar van sy puik Brahmane 
op sy plaas by Tarkastad. 
FOTO: TRACEY PORTER
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Reëlings op koers vir 
ekspo in September
Individuele telers en klubs word uitgenooi om vir  
die BKB Afrika Lewendehawe-ekspo in te skryf.  
Die bestuur hoop die beperkings weens die Covid-19-
pandemie sal dan nie meer ’n faktor wees nie.

R
eëlings gaan voort om die 
BKB Afrika Lewendehawe- 
ekspo (ALE) weer vanjaar 
in die Dome-uitstalsentrum 

op Parys aan te bied. Indien alles vol-
gens plan verloop, sal die ekspo van 
1-5 September aangebied word. Daar 
word gehoop die inperkingsreëls wat 
met die Covid-19-pandemie verband 
hou, sal dan iets van die verlede wees.

“Die dagbestuur het die besluit ge-
neem na aanleiding van talle landbou-
skoue wat weens die pandemie afgelas 
is. Ons bied dus aan telers en uitstallers 
die geleentheid om deel te wees van ’n 
grootvee-, kleinvee- en interrasskou,  
asook statiese uitstallings,” lui ’n verkla-

ring van die skou se dagbestuur.
“Vanjaar verwelkom ons met groot 

opgewondenheid kleinvee op die skou. 
Dit is duidelik dat baie rasgenootskap-
pe besluit het om vanjaar nie verder te 
skou of uit te stal nie, maar ons nooi in-
dividuele telers en klubs om in te skryf,” 
luidens die verklaring.

Die geleentheid is verlede jaar vir die 
eerste keer onder die vaandel van die 
primêre borge, BKB en Landbouweek-
blad, aangebied om ’n nuwe skou in die 
sentrale deel van Suid-Afrika te vestig 
waar die vee-afdeling van die Randse 
Paasskou en die Pretoriase skou nie 
meer aangebied word nie. Die Brahman- 
ras het die meeste inskrywings gehad 

tydens verlede jaar se ekspo.
Die nodige maatreëls om higiëne te 

handhaaf, sal streng by ALE toegepas 
word om binne die regulasies van die 
regering te bly.

Deelnemende telers en maatskappye 
kan verseker wees van sosiale bemar-
king voor, tydens en ná die skou, asook 
volledige blootstelling in Landbouweek-
blad en op sy digitale platforms. Hou in-
tussen die media dop vir nog inligting 
oor hierdie veeskou.

NAVRAE: Mnr. De Waal Nigrini, 082 853 5388; 
me. Carla de Kock, 082 447 1650;  
e-pos: info@bkbale.co.za; Facebook:  
www.facebook.com/bkblivestockexpo/

Twee Brahman-telers het met die hoogste louere weggestap op die BKB ALE-skou in 2019. Die vers WWH15-899 van die WJ-boerdery by  
Rustenburg is as die opperste kampioen vroulike dier bekroon, terwyl die bul SER17-41 van die Serfontein-boerdery by Potchefstroom die  
opperste kampioenbul was. Op die foto links is, van links, Charl van Rooyen, assistentredakteur van Landbouweekblad, mnre. Willie Jacobs,  
eienaar van die vroulike dier, Martin Seyfferdt, interrasbeoordelaar, en Michael Ramotsetsane, die hanteerder. Op die foto regs is, van links,  
Van Rooyen, mnre. Jan Serfontein, eienaar van die bul, Seyfferdt en Petrus Moleko, die hanteerder. FOTO’S: WAYNE SOUTHWOOD
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R10 Brahmane is ’n belegging
’n Egpaar van Limpopo se belangrikste doelwit is 
om teelmateriaal te voorsien wat vir elke teler van 
Brahmane en vir saamgestelde rasse geskik is. 

W
anneer ’n beesboer ’n 
R10-Brahman koop, 
koop hy nie bloot ’n bul 
of vers nie, maar word 

deel van ’n belegging van 45 jaar wat 
’n deurtastende teel-, navorsings- en 
seleksieprogram insluit.

Die R10-Brahmankudde word rondom 
geselekteerde koeilyne gebou, ’n kudde 
wat oorspronklik uit tien koeilyne en so-
wat 64 bulle kom, sê die eienaars, mnr. 
Llewellyn en me. Corrie Labuschagne 
van Letsitele in Limpopo. Llewellyn sê 
die stoetery bestaan sedert 1976 toe hy 
dit met ’n enkele wit koei begin het.

Hierdie gebied word deur mopanie- 

veld en soet weiding gekenmerk en is 
strawwe hartwater-, rooiwater- en gal-
siektewêreld. 

Die Brahman is ’n erkende benutter 
van bosse en struike en die R10-beeste 
se rantsoen bestaan 20% uit blare, wat 
op hul aanpassing in die gebied dui. 

Die teeldoelwit is om rooi en wit Brah-
mane te teel wat met alle rasse kan 
meeding wat bespiering, been, rasegt-
heid, voeromsetting, groei en gehard-
heid betref. 

“Gevolglik aard ons beeste oral in 
Afrika en van ons Brahmane loop reeds 
in sewe ander lande,” sê hy. Die kudde 
het al 380 kampioene geteel, asook 123 

stoetbulle wat ander stoettelers gebruik.
Die belangrikste doelwit is om teelma-

teriaal te voorsien wat vir elke teler van 
Brah mane en saamgestelde rasse geskik 
is. Hulle slaag daarin deur deurlopend 
bulle te teel wat aan almal se behoeftes 
voldoen. Sowat 85% van R10 se kopers 
is ou klante. Die teelmateriaal is dus deur 
ander telers beproef en goedgekeur.

Prestasietoetsing word al 45 jaar op 
die kudde gedoen. Hulle selekteer bulle 
en vroulike diere egter nie net op grond 
hiervan nie, maar ook deur middel van 
visuele seleksie en stambome. Repro-
duksie is tien keer belangriker as enige 
ander eienskap. Gevolglik lê die Labus-
chagnes klem op reproduksie, speen-
gewig, moedereienskappe en melk. 

NAVRAE: Me. Corrie Labuschagne, 082 820 
4710, e-pos: corrie@alliancefruit.co.za
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‘Integriteit verseker sukses’
Selfs in moeilike toestande pas Richugo Brahmane 
se beeste in enige deel van Suider-Afrika aan.  
Baie van sy bulle word na buurlande uitgevoer.

R
ichugo Brahmane het in 
1981 ontstaan toe mnr. 
Hugo Maree se pa, Heinrich, 
sy eerste wit Manso-tipe 

Brahmane gekoop het.
Vanuit die staanspoor het hy vir ge-

halte, vrugbaarheid, loopvermoë, melk, 
vleiseienskappe, koeie met goeie uiers 
en moedereienskappe geselekteer. 

Die familieplaas, Sulphur Spring, is 
reeds vyf geslagte lank in die Marees se 
besit. Maree se seun, Rian, boer saam 
met sy pa. Die plaas is in die suidoos-
telike hoek van Mpumalanga teenaan 
Eswatini (Swaziland) geleë. 

Richugo Brahmane se bulle word land-

wyd verkoop en na buurlande uitgevoer. 
Die HHM-brandmerk het ook al bekend-
heid verwerf vanweë skouprestasies.

“Danksy ons kenmerkende medium-
raamtipe koeie met hul besonderse 
breedte en goeie temperament is ons 
Brahmane gewild by stoet- én kommer-
siële telers,” sê Maree.

Die beeste word elke twee maande 
geweeg. Só bepaal Maree wanneer en 
hoe hulle die lekke moet aanpas sodat 
die koeie ’n goeie gewig handhaaf en die 
kalwers optimaal groei. Die syfers word 
na die Brahman-genootskap gestuur om 
verwerk te word, waarna die beeste met 
die rasgemiddelde vergelyk kan word.

In ’n kudde sal daar altyd koeie wees 
wat bogemiddelde kalwers teel en wie 
se nageslag die stoetery jaar ná jaar in 
die skouring verteenwoordig. Die Ma-
rees probeer daardie lyne in die teelpro-
gram vaslê deur die dogters as teeldiere 
of embrioskenkers te gebruik. Seuns uit 
die koeie word as stoetbulle in die kudde 
gebruik, wat hul moeders se eienskappe 
oordra en die kudde help opgradeer.

“In só ’n program is dit noodsaaklik 
om die intelingskwosiënt te bepaal en 
dit so laag moontlik te hou,” sê Maree.

Richugo Brahmane streef daarna om 
sy klante en medetelers tevrede te hou 
en gewaarborgde teelmateriaal te lewer, 
want hy glo integriteit en eerlikheid ver-
seker langtermynsukses. 

NAVRAE: Mnr. Hugo Maree, 083 701 5676, 
e-pos: chmaree@lando.co.za
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‘Brahman is die 
logiese keuse’
’n Stoetboer van Parys beskryf die Brahman as  
’n ras waarmee ’n mens maklik kan boer. Dit verg 
egter toewyding om die beste Brahmane te teel.

N
adat hy sy eerste Brahman- 
bul vir kruisteling op die 
familieplaas in die Karoo 
aangeskaf het, het sy lief-

de vir die Brahman vlamgevat, vertel  
adv. DeWaal Nigrini van Johannes-
burg. Hy boer naby Parys, waar sy 
stoetery, DKN Brahmane, loop. 

Nigrini het van 1995 af 18 Brahman- 
koeie op ’n hoewe van 2,2 ha in Fourways 
in Gauteng aangehou. Ná aansporing 
van sy vrou, Erina, het hy stoetteling 
egter van 2004 af ernstiger opgeneem 

deur wit en rooi Brahmane te koop en by 
Parys te begin boer.

’n Stoetboer moet bereid wees om 
te leer. Nigrini sê sy skoonpa, mnr. Cois 
Joubert, eienaar van Luipaardsvlei 
Brahmane by Chipinge in Zimbabwe, 
hou sy speenkalwers vyf weke lank op 
kraal “omdat ’n Brahman wat eers aan 
jou geruik het, vir die res van sy dae mak 
is. Indien sy raad gevolg word, boer ’n 
mens maklik met Brahmane.” 

Nóg raad is: Bloed word nie ingespuit 
nie. Moenie haastig word en kortpaaie 

kies met seleksie en keuring nie.
Brahmane is mooi diere en word 

deur aanpasbaarheid, erfdwang, vrug - 
baarheid, oorlewings- en loopvermoë, 
’n unieke geaardheid en intelligensie 
gekenmerk. 

Die koeie is uitsonderlik goeie moe-
ders wat hul kalwers met hul lewe  
beskerm en troppe vorm wat saam  
oornag. Hulle het goeie melkeienskap-
pe, speen elke jaar ’n lewenskragtige 
kalf wat nie in die voerkraal vir enige 
ras terugstaan nie, en die ras se onder-
houdsbehoefte is laag. 

Die Brahman het ’n blink toekoms in 
Afrika. Toe Nigrini vir ’n jong Brahman- 
teler van Zambië gevra het waarom hy 
met hierdie ras boer, was sy antwoord: 
“There is simply nothing like it.” 

NAVRAE: Adv. DeWaal Nigrini, 082 853 5388, 
e-pos: dknigrini@icloud.com

Elsje Pieterse
083 788 0932  |  agro@webmail.co.za

Adv. DeWaal Nigrini FOTO: VERSKAF
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‘Brahmane is spesiaal’
Belê in beeste van gehalte en sorg goed vir hulle, 
want dan sal hulle vir jou sorg, is dié teler se raad.

T
eel mooi beeste wat sag 
op die oog is en goeie wins 
maak, sê mnr. Don McHardy, 
eienaar van REEBA Brah

mane in Dargle in KwaZuluNatal.
“Die begeerte om ’n teler van rooi 

stoetBrahmane te word, het my na dele 
van die land geneem waar ek nog nooit 
was nie en waar ek wonderlike mense 
ontmoet het. Party het goeie vriende 
geword. Ek het alles moontlik gedoen 
om goeie Brahmanteelmateriaal te be
kom terwyl ek my droom uitleef.”

McHardy het sy beesboerdery met 
’n oop gemoed begin, vinnig geleer en 
gesien wat die Brahman se impak op sy 
beeskudde is. Aanvanklik het hy rooi en 

wit Brahmane gebruik, maar hy verkies 
eerder rooi beeste vanweë hul meerder
waardige eienskappe.

Goeie, rooi Brahmane was egter 
skaars. Hy het toe ’n ou stoetbul op ’n 
veiling gekoop wat ’n reuseimpak op 
die kudde gehad het. Dit het McHardy se 
ideaal ’n hupstoot gegee om die beste 
rooi Brahmanteelmateriaal te bekom 
en rooi Brahmane te teel wat die kudde 
sal bevorder.

Só het REEBA Brahmane begin. Die 
naam is afgelei van die name van spe
siale mense in sy lewe, naamlik sy vrou, 
dogter en seun, die naam van sy plaas, 
asook die woorde rooi, Brahman en die 
bul wat alles begin het, Recife.

“Beesboerdery   is    ’n     een 
voudige formule: ’n Koei moet elke jaar 
’n kalf van goeie gehalte grootmaak. 
Belê in beeste van gehalte. En as jy goed 
vir hulle sorg, sal hulle vir jou sorg.”

Sy teelbeleid is om seleksiedruk op 
gehaltebeeste te plaas wat meebring 
dat die nageslag algaande verbeter en 
groter wins oplewer. ’n Koei word jaar
liks op grond van haar kalf geëvalueer. 
Die swakste 30% kalwers en moeders 
word uit die kudde verwyder. Hy wil 
beeste teel wat die oog tref en wins 
maak sodat hy die dividende kan geniet.

“Daar is iets spesiaals aan Brahmane 
wat ’n mens goed laat voel terwyl hulle 
deel van jou lewe en familie word.  
Geniet die reis,” sê McHardy. 

NAVRAE: Mnr. Don McHardy, 083 338 5800, 
epos: DHM808@gmail.com

 LIGGING 

Dargle, 
KwaZulu-Natal
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Hierdie beeste is 
goed aangepas
Doeltreffende beeste wat droogtes kan hanteer 
en gemaklik agter weiding kan aanloop, is die tipe 
beeste wat Grandin-Brahmane in Botswana teel.

M
nr. Dirk Jerling boer se-
dert 2013 met sy Grandin 
Brahman-stoetery op die 
plaas Legononong in die 

distrik Ghanzi in Botswana. 
“Ons selekteer streng op kloue, want 

die deel van Botswana waar ons boer, 
het baie sanderige grond. Die beeste 
moet ver en gemaklik kan stap en na 
hulself sowel as hul kalwers omsien.”

Jerling teel bulle vir die plaaslike 
mark wat meestal uit kommersiële 
boere bestaan. Hy hou ook elke jaar 

’n produksieveiling waar hy vroulike 
diere beskikbaar stel en hy ondersteun 
die drie jaarlikse plaaslike bulveilings 
wat in Ghanzi gehou word. Van sy bul-
le is dus reg deur die jaar beskikbaar.

Jerling is geseën met goeie soet-
veld. Die reënval beloop gemiddeld 
300-350 mm per jaar, maar was die af-
gelope paar jaar (met die uitsondering 
van vanjaar) ver ondergemiddeld. Die 
plaas het nie aangeplante weiding nie.

Beeste word eers in Jerling se eie 
voerkraal afgerond voordat hulle be-

mark word. Hy het nie gesaaides nie en 
het dus nie oesreste nie. Gevolglik koop 
hy semels wat van Zambië af kom om 
sy bulle in die voerkraal af te rond.

Die beeste kry ’n fosfaatlek deur die 
jaar weens die distrik se natuurlike 
fosfaattekort. In die winter kry hulle ’n 
hoëproteïenlek (45%).

Jerling beskryf die Brahmane wat hy 
teel, as baie doeltreffend. Dit is beeste 
wat gemaklik kan stap, droogte kan 
hanteer, genoeg melk het, oor ’n 
medium raamgrootte beskik, en goed 
in die omgewing aanpas.

NAVRAE: Mnr. Dirk Jerling, +267 77521314, 
+267 72203811, e-pos: grandinstuds@ 
gmail.com

Mnr. Dirk Jerling het hierdie mooi Brahmane  
in Botswana geteel. FOTO: GRANDIN-BRAHMANE
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Van drie verse tot topkudde
Op dié Lichtenburgse plaas is die hele gesin lief vir 
Brahmane. Dit is dus geen wonder nie dat die kinders 
al op ’n jong ouderdom hul eie stoeterye registreer.

I
ndien jy vir jou beeste sorg, sal hulle 
vir jou sorg, was die raad van mnr. 
Nico Meyer, een van mnr. Gawie 
Coetzee se eerste mentors.

Coetzee het reeds op elfjarige ouder-
dom met drie dragtige Brahman-verse 
begin boer. Die kudde wat vandag op die 
plaas Rietdraai by Lichtenburg gesetel 
is, is later uitgebrei met rooi beeste 
wat by die Bos Blanco-stoetery gekoop 
is. Die Staal-broers van dié stoetery se 
voorbeeld van hoe hulle saamwerk en 
na hul werkers omsien, het ’n groot in-
druk op die jong Coetzee gemaak.

Verskeie mentors, soos mnre. Sietze 
Smit (rasdirekteur) en Hannes Lieben-

berg (SHL Brahmane), het oor die jare 
gehelp om die kuddebestuur en seleksie 
in ’n groot liefde te ontwikkel.

In 2015 het GPC Brahmane verskeie 
eerbewyse op die Pretoriaskou inge-
palm. Die bul GPC 12-20 het ook vir die 
kudde deure in Namibië oopgemaak en 
vriendskappe gevorm wat steeds vir die 
gesin belangrik is. 

“Vir die Coetzee-familie is woorde, 
soos liefde en genade, belangriker as 
wetenskap en syfers,” sê Coetzee. 

GPC Brahmane is ’n trotse gesinsbe-
dryf en Gawie se vrou, Karolien, asook 
hul kinders, is almal lief vir die Brahmane. 
Die beeste kry baie aandag en is dus kin-

dervriendelik. Die beginsel is dat beeste 
se temperament beïnvloed word deur die 
manier waarop hulle hanteer word. 

In ware GPC-tradisie registreer die kin-
ders, net soos hul pa destyds, op elfjarige 
ouderdom hul eie stoetery. Die oudste 
seun, Abrie, se Gold Crown Brahmane 
het in 2018 ontstaan. “Wees ook op die 
uitkyk vir Daybreak Brahmane wat binne-
kort gaan naam maak,” sê Karolien.

“Elke dag is genade en mense soos 
my pa, Gawie, Jan Steinman en al die 
vroue in die Brahman-kantoor het ge-
help om Brahman-boerdery ’n absolute 
fees te maak,” sê Coetzee.

Die kudde se visie is om ’n verskil te 
maak waar hulle ook al gaan. Besoekers 
en voornemende kopers is altyd welkom 
om op die plaas te gaan kuier. 

NAVRAE: Mnr. Gawie Coetzee, 072 267 6036.
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Stoetery, telers stap die pad
RAT Brahmane behaal sukses danksy doelgerigte 
parings, deeglike navorsing en die aanwending van 
die beste plaaslike en internasionale teelmateriaal.

R
AT Brahmane, tussen Kop-
pies en Vredefort, is die fa-
milie-onderneming van mnr. 
Riaan en me. Helena Theron. 

Die stoetery is in 2006 begin en het 
danksy toewyding en geesdrif tot ’n 
gesogte naam in die bedryf ontwikkel. 
RAT het lank die hoogste ster-eerbewys 
vir prestasietoetsing behaal. In 2019 was 
Riaan derde in die aanwysing vir Suider- 
Afrikaanse Stoetteler van die Jaar.

RAT se teeldoelwit is om:
 ■ Die beste Brahman-teler te wees.
 ■ Die voorrangverskaffer te wees aan 
plaaslike en buitelandse kopers.

 ■ Bulle te teel wat ’n bydrae sal lewer tot 

’n verbetering aan die nasionale Brah-
man-kudde en vleisgehalte wat ’n impak 
op die nasionale vleisbedryf sal lewer.

 ■ Bulle te teel wat swaarder kalwers vir sy 
klante sal lewer.

 ■ Goeie vervangende vroulike diere vir  
die mark te teel.
RAT Brahmane bereik sy doelwitte só:

 ■ Deeglike huiswerk word gedoen om 
plaaslike en internasionale teelmate riaal 
te bekom om eienskappe te verbeter.

 ■ Prestasietoetsing word deurlopend 
toegepas, waaronder die aanteken en 
meet van geboorte-, speen-, moer- en 
volwassegewig, temperament, skedes, 
heuphoogte en skrotumomtrek.

 ■ Vleisgehalte speel ’n belangrike rol in 
verbruikerskeuse. Theron laat al sy 
gekeurde diere skandeer om Brahmane 
met beter vleiseienskappe te identifiseer 
en in sy teelprogram te gebruik.

 ■ Die hele kudde is geneties ontleed – 98% 
van die diere het ouerskapbevestiging 
en die oorblywende 2% het vaderskap-
bevestiging. Die regte identifikasie lei  
tot noukeurige, toepaslike data.

 ■ Fenotipiese evaluering – elke Brahman 
word fisiek waargeneem, foute geïdenti-
fiseer en na die ouers en bloedverwante 
teruggevoer sodat beter parings gedoen 
kan word.

 ■ Eksterne keurders keur en evalueer 
gereeld die kudde.

 ■ Die nuutste tegnologie word gebruik. 

NAVRAE:  Mnr. Riaan Theron, 078 292 2347, 
e-pos: brahman@rsms.co.za
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Dié Brahmane is 
spogdiere uit eie reg
’n Stigterslid van die Selected Star-veilingsgroep 
op Northham het sy stoetery verkoop, maar teel 
steeds met rasegte Brahman-beeste en stel  
ook semen van ou bekende bulle beskikbaar.

L
ynribeer-boerdery se onge-
registreerde Brahman-kudde 
staan vir geen stoetdier terug 
 nie danksy die eienaar, mnr. 

Willem de Beer, se ondervinding van 
hierdie beesras wat tot so ver terug as 
1983 strek. De Beer is ’n ingeskrewe 
lid van die Brahman-beestelers ge-
noot skap van Suid-Afrika.

Onder die uitsonderlike bulle wat hy 
deur die jare geteel het, is een wat twee-

linge en selfs ’n drieling opgelewer het. 
De Beer het sy Lynribeer Brahman- 

stoetery in 1983 begin en boer vandag 
op plase by Rustenburg en Dwaalboom.

Hy het sy eerste Brahmane by dr. Len 
Mine van Polokwane gekoop en sy hoof-
teelbul by mnr. Theo Dicke van Modjad-
jiskloof.

Met hulp en raad van prof. Herman 
Venter, ’n veekundige, het De Beer met 
’n teelprogram begin. Hy het ook aan-

dele in die bul XM11 (’n tweeling van 
XM12) vir teeldoeleindes gekoop, wat 
twee tweelinge en ’n drieling opgelewer 
het. Almal het oorleef en deel van stoet-
kuddes geword. Deur die jare het hulle 
met hul Brahmane op Rustenburg, Lich-
tenburg en Randfontein geskou. 

“As ’n jong stoetery was dit besonders 
dat Lynribeer Brahmane op die tweede 
Sun City-veiling op die verkoperslys toe-
gelaat is,” sê De Beer. 

Hy het later ook die bul Reeds Red  
RE 190 gekoop. Dié bul het talle skoue 
gewen, en 740 strooitjies semen van 
hom is nog op aanvraag beskikbaar. De 
Beer het ook semen van Tuxpeno 30/2, 
Raffels 101/1, Comodine en ander bulle 
ingevoer om diversiteit te verseker.

De Beer was een van die stigterslede 
van die Selected Star-veilingsgroep op 
Northam. Hoewel hy die stoetery einde 
1989 verkoop het, is hy steeds ’n lid van 
die  Brahman-beestelersgenootskap van 
SA en teel hy tans met rasegte, onge -  
registreerde Brahman-beeste. 
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Klipveld temper Brahmane
Die Brahmane wat dié boer teel, is kliphard en  
kan oral in Suid-Afrika aard. Hulle oorleef ook 
maklik op natuurlike weiding in suurveldtoestande.

M
nr. Dijan de Waal en sy 
vrou, Roelien, boer op 
die plaas Zeekoegat in 
die distrik Lichtenburg 

en het die Brahman-stoetery Waal-
brah in 2016 by die Brahman-genoot-
skap geregistreer.

Die plaas is in die klipveldgebied langs 
die Moloporivier geleë. Die reënval be-
loop gemiddeld 450 mm per jaar en die 
wintermaande is besonder straf. Gevolg-
lik verg dit ’n geharde dier om in sulke 
suurveldtoestande te oorleef. Die beeste 
het nie die luukse van aangeplante wei-
ding of oesreste nie en is slegs op na-
tuurlike weiding aangewese. Daar moet 

hulle grootword en reproduseer.
De Waal maak seker sy Brahmane kry 

goeie lekke. Die winterlek bestaan uit 
beenmeel, ureum, sout en blomswael. 
Die produksielek bevat mielies, Mees-
ter 20 en sout. In die somer verskaf hy 
’n sout-en-fosfaatlek.

Alle beeste is aangepas vir hartwater 
en kan dus oral in Suid-Afrika aard.

“Ons diere word op ’n vroeë ouder-
dom gekeur sodat net die beste beeste 
aangebied word. Temperament, repro-
duksie en gehardheid word vooropge-
stel wanneer hulle gekeur word. 

“By Waalbrah teel ons harde diere 
met ’n sagte temperament,” sê De Waal.

Die boerdery se inkomste kom uit die 
verkoop van stoetbulle en kommersiële 
speenkalwers. 

De Waal neem jaarliks aan die Noord-
wes-Brahman-veiling deel.

NAVRAE: Mnr. Dijan de Waal, 084 513 6770.

Die Brahmane word op ’n vroeë ouderdom  
gekeur om te verseker dat net die beste  
beeste aangebied word. FOTO: VERSKAF
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Eerbewys ná ou 
stoetery herleef
Kort ná hy sy ouers se gevestigde stoetery vernuwe 
het, het mnr. Theo de Marillac ’n eerbewys vir die 
vrugbaarste kudde met ’n 100%-kalfsyfer gewen.

M
nr. Theo de Marillac boer 
met rooi en wit Brahmane 
op die plase Rubbervale, 
Gravelotte, en Harmony, 

Ofcolaco, in Limpopo.
De Marillac het in ’n Brahman- 

atmosfeer grootgeword. Sy een oupa, 
mnr. Eric Bilse, het Bilse’s Brahmane 
besit, terwyl sy ander oupa, mnr. Theo 
de Marillac, die De Marillac Brahman- 
stoetery gevestig het. 

Sy ouers, mnr. Dave en me. Yvette 
de Marillac, was voorheen die eie-

naars van Sisal Brahmane, wat deur 
hul seun vernuwe en in 2018 geregi-
streer is.

De Marillac is toegespits op vleisbees- 
produksie en vrugbaarheid en gebruik 
net die beste teelmateriaal. 

Dit het daartoe gelei dat hy in Septem-
ber 2019 ’n eerbewys vir die vrugbaar-
ste kudde in die land met ’n kalf syfer van 
100% ontvang het. 

“Ek plaas klem op funksionele, vrug-
bare beeste, en goeie uiers, spene en 
moedereienskappe, terwyl ek streng vir 

temperament selekteer,” sê De Marillac.
Die stoetery produseer topgehalte 

kommersiële bulle met ’n goeie konsti-
tusie wat sy stoetery se naam hoog hou. 
Hy verkoop sowat twintig bulle per jaar.

“Ek is nog in ’n vroeë stadium wat die 
teel van stoet diere betref. Die beste 
stoetbulle sal vanself kom deur op pres-
tasiegetoetste, kommersiële bulle van 
gehalte klem te lê,” sê De Marillac. 

NAVRAE: Mnr. Theo de Marillac, 083 451 9566, 
e-pos: theo@tdcattleandfeeds.com

Mnr. Theo de Marillac FOTO: VERSKAF
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Reeks bylaes plaas 
Brahmane in kollig
Die sewe Brahman-bylaes het ten doel gehad  
om die ras nóg wyer bekend te stel en op 
bepaalde, hooggewenste eienskappe klem te lê. 
Met hierdie bylae word die projek nou afgesluit.

D
ie Brahman-beestelersge-
nootskap van Suid-Afrika 
sluit met dié sewende bylae 
sy projek om die Brahman 

se ekonomiese waarde aan die hand 
van ’n reeks bylaes te bevorder suk-
sesvol af. Ons dank aan al die skrywers, 
navorsers, adverteerders, borge en al-
mal wat by die projek betrokke was vir 
hul onbaatsugtige werk. 

Bylae 1: Waarom Brahman?
Dit gee ’n oorsig waarom die Brahman 
so ’n gewilde beesras in Afrika is. Die 
inligting is deur die genootskap, voor-
aanstaande wetenskaplikes in die vee-
bedryf en leiertelers verskaf.
 
Bylae 2: Brahman, die koning  
van aanpasbaarheid 
Dié bylae som die Brahman se unieke 
voorkoms op wat grootliks bydra tot sy 
langlewendheid, oorlewingsvermoë en 
eienskappe om sy produktiwiteit in taai 
omgewingstoestande te handhaaf.

Bylae 3: Brahman, die ideale  
moederlyn vir Afrika
Dié bylae gaan oor die rasegte Brahman- 
koei wat bekend is om haar goeie moe-
dereienskappe en vermoë om ’n goeie 
speenkalf in uiteenlopende produksie-
toestande en -stelsels te produseer.

Bylae 4: Brahman, die koning  
van kruisteling
Ons vertel waarom die Brahman-F1-koei 
wêreldwyd as die beste produserende 
eenheid in ’n kruisteelprogram beskou 
word. Kommersiële produsente gee hul 

menings en bevestig die ekonomiese 
waarde en sukses wat behaal word deur 
hierdie koei in ’n teelprogram te gebruik.

Bylae 5: Brahman op die voorpunt 
van moderne tegnologie
Dié bylae bespreek die probleme en vor-
dering binne die ras om nuwe projekte 
soos netto voerinname (NVI) se eerste 
resultate, genotipering en vleissagtheid 
binne die genetiese samestelling van die 
ras aan te pak en te bedryf.

Bylae 6: Brahman voeg ekonomiese 
waarde toe tot jou veekudde
In dié bylae kyk ons na die ekonomiese 
waarde van die Brahman deur menings 
en bestuursaksies van suksesvolle Brah-
man-telers te beskryf. Verder lê ons 
klem op die gewildheid om nuwe, rasegte 
Brahman-kuddes te geregistreer en die 
styging in die vraag na rasegte Brah-
mane vir die kommersiële beesbedryf.

Bylae 7: Planmakers is voorlopers
In hierdie bylae kyk ons na inligting en 
die vordering van verskeie projekte vir 
die seleksie van spesifieke eienskappe 
om die Brahman as die voorkeurras te 
behou. Dit word bevestig deur telers en 
wetenskaplike inligting.

BRAHMAN VERRAS STEEDS
Met sy tipiese karakter en fisieke by-
drae tot die beesbedryf, handhaaf die 
Brahman hom ná 60 jaar steeds in  
Suider-Afrika. Dit is duidelik uit die toe-
nemende vraag na Brahman-teeldiere 
en hoë veilingspryse.

Met die aanvang van die bylaeprojek 

is ’n vraelys met die samewerking van 
dr. Dirk Strydom van die Universiteit van 
die Vrystaat se Eenheid vir Lewende-
hawe-ekonomie opgestel en aan kom-
mersiële boere en voerkraaleienaars ge-
stuur om die ras se sterk en swak punte 
aan te dui. Dié studie het vir die Brah-
man-raad en -telers ’n aanduiding gegee 
waarop hulle moet konsentreer om die 
Brahman verder vorentoe te neem.

Die genootskap het die telers se strui-
kelblokke ná die verwerking van die 
vraelys aanvaar en kan bevestig dat ge-
netiese vordering besig is om die Brah-
man nóg mededingender in die kom-
mersiële beesbedryf te maak.

Die volgende nuwe teelwaardes waar-
mee die afgelope drie jaar groot vorde-
ring gemaak is, is onlangs gepubliseer 
en ’n bygewerkte, ekonomiese indeks-
stelsel sal eersdaags gepubliseer word:

 ■ Temperament-meting 
 ■ Dae-tot-kalf (vrugbaarheid)
 ■ Netto voerinname (doeltreffende groei)
Kommersiële kopers van Brahman-  

bulle het gunstig op die inligting ge-
reageer en is reeds bereid om ’n be-
duidende premie vir geregistreerde 
Brahman-bulle te betaal wat teelwaar-
des vir die ekstra eienskappe op vei-
lingskatalogusse toon.

B BRAND
Die Brahman-raad het ook besluit dat 
geregistreerde bulle wat aan ál die ras-
standaarde voldoen, met ons B Brand 
geïdentifiseer moet word. Die moeder 
se prestasie word ook in berekening 
gebring. Kommersiële bulkopers gee 
reeds voorkeur aan B Brand-bulle.

Ter afsluiting kan ons jou verseker dat 
die Brahman in die huidige, moeilike tye 
op die voorpunt bly om die beesbedryf 
en ekonomie in die bedryf na ’n nuwe 
vlak te neem. Wees verseker dat die be-
legging in ’n Brahman die nodige op-
brengste sal lewer. 

Mnr. Willem Barnard is ’n raadslid van 
die Brahman-beestelersgenootskap.

Mnr. Willem Barnard
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