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RASBEVORDERING Charl van Rooyen

oerdery in Suid-Afrika het by
’n keerpunt gekom waar ’n
nuwe denkwyse vir die toe-
koms en ’n meer dinamiese

ingesteldheid nodig is, sê mnr. Wessel
Hattingh, voorsitter van die Brahman-
beestelersgenootskap vanSuid-Afrika.
Suid-Afrika ding in ’n globale, mede-

dingendemarkmee en boeremoet alle
hulpmiddels tot hul beskikking gebruik.
Boonopplaasklimaatsverandering,sty-
gendeproduksiekoste enhandelspryse
van produkte wat nie noodwendig met
die veranderende toneel tred hou nie,
verdere druk op die boere. Dit sluit
uiteraardBrahmantelers in.
Grondwatvir bees- enskaapboerdery

beskikbaar is, is weens die bevolkings-

druk, klimaatstoestande en die uitbrei-
ding vanwildboerdery onder druk.
Dit het meegebring dat die Brahman-

raad die afgelope jaar al hierdie fak-
tore deeglik in oënskou geneem het
om ’n nuwe denkrigting te ontwikkel.
Hulle het ’n diepgaande studie by Brah-
manstoetboere,kommersiëlebeesboe-
re endie voerkraalbedryf gedoen.
Daaruit het die Brahmanraad bepaal

dat klem op spesifieke eienskappe van
die ras geplaas moet word, wat guns-
tige sowel as ongunstige eienskappe
betref. Die werkwyse om daaraan aan-
dag te gee, was die ontwikkeling van ’n
bemarkingsplan wat oor die volgende
vier jaar sal strek. Dit sluit in ’n ven-
nootskap tussen die genootskap en sy

Met ’n nuwe denkwyse wil die
Brahman-beestelersgenootskap
van Suid-Afrika die ras plaaslik
en in buurlande bevorder deur
goeie eienskappe te verbeter en
ongunstige kenmerke uit
te skakel.

Mnr.Wessel
Hattingh

Brahman betree
toekomsmet nuwe planne

telers met die Landbounavorsingsraad
(LNR), die Universiteit van die Vrystaat
en veekundiges en ekonome in die pri-
vate sektor.

NUWE AKSIES
Die aksies wat daaruit voortvloei, sluit
’n promosieprogram met sewe bylaes
in landboutydskrifte in, wat op die
ekonomiese waardetoevoeging van
unieke eienskappe van die ras sal kon-
sentreer, ’n nuwe bemarkingsveldtog
wat ’n nuwe handelsmerk insluit, en die
voortsettingvanpraktiese stappe, soos
opleiding enboeredae.
“Ons betrek ook nagraadse studente

bydiegenootskapwatverderegeleent-
hede vir studente en die genootskap
bied,” sê Wessel. Hulle gaan ook daad-
werklike aandag gee aan die binne-
landse mark om die ras te bevorder
en te verseker dat Brahmane hul reg-
matige aandeel verdien en om die ras
se oorweldigende, gunstige invloed as
moederlyn in F1-programme en suiwer,

RooiBrahmane in rooigras.Hierdiebeesras
speel ’ndominante rol in talle landevandie
wêreld.
Foto:AndréPretorius
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kommersiële lyne aan te moedig. Dit
sluit die bevordering van die gebruik
van Brahmanbulle in om waarde aan
teelprogramme toe te voeg.

Verder wil die Brahmanraad aandag
aan die ras se ongunstige eienskappe
gee om dit uit te skakel, aangesien eien
skappe soos temperament hoog oor
erflik is en baie maklik uit kuddes geteel
kan word. Volgens voerkraaleienaars is
’n goed aangepaste, suiwer Brahman
met goeie bespiering hoogs mededin
gend in die voerkraal. ’n Laatryp, ran
kerige, temperamentele Brahman, aan
die ander kant, is nie wenslik nie en
sulke diere moet uitgeskakel word.

BUITELANDSE MARK
In SuiderAfrika is die Brahman die
ideale ras weens sy hitteaanpasbaar
heid en parasiet en bosluisweerstand.
Dit sluit sy uitstekende vermoë in om by
alle tropiese en subtropiese toestande
aan te pas. “Ons is besig met ’n uitrei
kingsprogram om bande te versterk en
die ras in die gebiede te bevorder.

“Die groot vraag na Brahmane in ont
wikkelende lande,soosAngola,Mosam
biekendieDemokratieseRepubliekvan
die Kongo, skep groot geleenthede vir
SuiderAfrikaanse telers om teelmate
riaal aan daardie lande se beesboere te
verskaf. Dit versterk my standpunt om
die F1 sowel as suiwer en kommersiële
Brahmane as moederlyn uit te brei om
in die vraag te voorsien,” sê hy.

Dit is dus baie belangrik dat die stoet
veebedryf verseker dat protokolle ge

SEWEBYLAESOORDIEBRAHMAN

Hier is die eerste van ’n reeks van sewe
bylaes oor die Brahmanwat oor die
volgende vier jaar gaan verskyn.
Mnr. Jan van Zyl, raadslid van die

Brahman-beestelersgenootskap van
Suid-Afrika, is die koördineerder van
die projek, gerugsteun deur dr. Dirkie
Strydom en prof. Frikkie Neser van die
Universiteit van dieVrystaat. Die bylaes
word deur Landbouweekblad saamgestel
en ingevolge ’n ooreenkoms ook deur
Veeplaas,Stockfarm en Farmer’sWeekly in
Suider-Afrika versprei.
Die eerste bylae gee ’n oorsig waarom

die Brahman so ’n gesogte ras inAfrika
en regoor die wêreld is. Die inligting is
deur die Brahman-telersgenootskap,
voorste veekundiges en leiers in die
Brahmanbedryf verskaf.

Die volgende ses bylaes sal jaarliks
gedurende die Nampo-Oesdagweek inMei
en die tweedeweek van Septembermet ’n
drukoplaag van 100 000 eksemplare per
bylae verskyn. Elke bylae sal op sterk
eienskappe van die Brahman toegespits
wees. Jan sê die leser moet die bylaes
bewaar,want dit gaan ’n eenheid vorm en
’n versamelstukwees, gerugsteun deur
wetenskaplike feite en navorsing.
Jan sê volgens navorsing het sowat

52% van die Suid-Afrikaanse koeikudde
Brahmangene.
In Harare,waar Jan onlangs die bulle op

hul nasionale bulveiling beoordeel het,was
70% van al die diere rasegte Brahmane.
“Die gevolgtrekkingwat ons daaruit
kanmaak, is dat die Brahman groter as
mense is en politieke bestelle oorleef en ál

gewilder raak om ’n groot, gunstige bydrae
tot vleisproduksie in Suider-Afrika te lewer.
“As ek na die toekoms van Brahmane

en Brahmanteling kyk, skitter dit só dat
my oë brand. Ons het dinamiese leiers
wat oor die hele wêreldmet groot getalle
van hierdie unieke beeswerk. Die ras het
homself internasionaal bewys vanweë sy
ongelooflike, goeie eienskappe.
“Ons het groot stoet- en suiwer

kommersiële kuddes in Suider-Afrika
nodig,want die vraag oorskry die aanbod
verreweg. Daarom behaal Brahmane reeds
hoë pryse en ons verwag ’n groot styging
in vraag, gevolg deur ’n groot styging in
pryse. Dis nou die tyd om toe te tree of die
bestaande kuddes verder te vergroot.
“Voorspoedmet u beesboerdery, enmag

dit sag reënwaar u beeste wei.”

skep word om SuiderAfrika se teelma
teriaal na die buiteland te versprei. Dit
sluit die uitvoer van embrio’s, semen en
stoetdiere in.

RASVERBETERING
Wesselsêprestasietoetsing isuitersbe
langrik en telers word aangemoedig om
die Breedplanstelsel voluit te benut.
Dit sluit in die meet en weeg van beeste,
ultrasoniese skandering, die meet van
karkaseienskappe en die verbetering
van reproduksie (dae tot kalf).

Die dinamiesste projek wat die gesa
mentlikestoetveebedryfooitaangepak
het, is die toepassing van die Vleisbees
Genomiese Projek (BGP) waarby alle
rasse betrek is. Dit strek oor ’n tydperk
van die volgende tien jaar wat waar
skynlik aaneenlopend sal wees. Die
staat deur middel van die Landbouna

vorsingsraad is saam met akademiese
instellings en beestelersgenootskappe
mét hul telers daarby betrokke. Die
staat het R10 miljoen vir die projek oor
die volgende drie jaar bewillig. ’n Af
vaardiging van die Lewendehawe Regi
strerende Federasie (LRF) het Australië
onlangs besoek. Daardie land het reeds
ver met ’n soortgelyke projek gevorder.

Deelname aan die projek op telersvlak
sluit in die seleksie van ’n groep koeie
wat jaarliks aan ’n KIsinchronisasie
projek deelneem waar geïdentifiseerde
koppelbulle gebruik word om gewenste
eienskappe oor te dra en akkuraatheid

’nPaarwitBrahmanemetdiekenmerkende
hangorewei rustig indieveld.Hierdiebees-
rasenverwante rasseoorheersdie toneel
inSuid- enSuider-Afrika.
Foto: Sytze Smit
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RASBEVORDERING
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teverhoog.NáKIgebruikdietelersyeie
bulle. Kalwers wat binne ’n tydperk van
45 dae gebore word, word in die projek
opgeneem.

Die verse neem op die teler se plaas
aan ’n reproduksieprojek en ultrasonie
se skandering deel en bly in die projek
tot ná die tweede kalf.

Die bulkalwers wat in die projek ge
bore word, word na toetssentrums
gestuur waar hulle netto voerinname
gemeet en ultrasoniese skandering
gedoen word vir die bepaling van vleis
eienskappe. Aan die einde van die toets
word die helfte van die bulle geslag vir
die meting van karkaseienskappe. Die
ander helfte van die bulle gaan terug na
hul eienaars se plase.

DNStoetse word op al die diere ge
doen, wat uiteindelik genomiese resul
tate sal oplewer op moeilik meetbare
eienskappe, soos netto voerinname
en reproduksie. Die inligting wat uit die
projek verkry word, sal ’n groot gene
tiese bydrae tot die bevordering van die
bedryf lewer.

Wessel sê die Brahmantelersge

nootskap bevorder ook deelname aan
navorsingsprogramme en ondersteun
’n program wat deur die Universiteit
van die Vrystaat by die Sernickbul
toetsstasie uitgevoer word.

OPLEIDING EN INLIGTING
Die raad het sy telers oor die hele land
besoek om hierdie nuwe denkwyse op
streekvergaderings bekend te stel.
Daar is ook gereeld opleidingskursusse
en ’n jaarliksebeoordelaarskonferensie
wat beleid vasstel en aandag aan die
onderskeie eienskappe van die ras gee.

Die raad gaan verder ’n aktiewe keu
ringsprogram in werking stel en die be
oordelaarskorps daarby betrek met die
oogmerk om vanaf 2016 alle gekeurde
bulle met ’n nuwe Bkenteken te brand
merk. Hierdie B is deel van die nuwe
logo. Dit sal verseker dat slegs gesogte
teelmateriaal die mark bereik en onge
wenste teelmateriaal uitgeskakel word.

Wessel sê dit is ’n groot voorreg om
deel van ’n telersgenootskap met ’n di
namiese raad en ondersteunende per
soneel, uitstekende eie kantoorgeriewe

en beleggings te wees. “Die dinamika,
samehorigheid en trots maak dat ons
van krag tot krag beweeg. Die feit dat
ons ras alle beesrasse aanvul, plaas ons
in ’nbenydenswaardigeposisieenvoor
spel groei en dinamika,” sê hy.

Die genootskap is ook baie dankbaar
dat sy projek vir die volgende vier jaar
sterk ondersteun word deur premium
borge en handelsvennote, naamlik
BKB, Cape Gate, Hollard en Voermol,
asook FNB wat voorlopig vir een jaar
toegetree het. “Dis vir ons ’n riem on
der die hart dat sulke groot, dinamiese
maatskappyesoveelvertroue inonsras
en aksieplanne het. Ons bedank julle
hartlik, sien uit na al die aksies waarby
julle betrokke gaan wees en vertrou dat
dit vir julle ’n waardevolle belegging
gaan wees en sinvolle waarde tot julle
besigheid sal toevoeg.

“Ek vertroue dat hierdie bylae, Waar
om Brahman in SuiderAfrika?, met sy
wetenskaplike artikels en inligting oor
die verspreiding van die ras oor die
wêreld ander beesboere sal aanspoor
om ook met hierdie ras te begin boer.”





WAAROM KROONVEE?
1) Ons huisves een van die grootste

stoetkuddes in Suider-Afrika van wit en
rooi Brahmane.

2) Ons suiwer wit en rooi kommersiële
kuddes word tans uitgebrei a.g.v. ‘n
geweldige vraag na ons genetika wat oor 43 jaar geselekteer is.

3) Ons kudde is bekend vir sy uitstekende temperament, vrugbaarheid en aanpasbaarheid,
omdat dit hanteer word deur ‘n bestuurspan wat gefokus is op produksie en reproduksie,
met akkurate rekords van alle beeste.

4) Kroon Vee-gene kan by trotse eienaars in al die provinsies van die RSA gevind word, asook
in Namibië, Botswana, Zambië, Zimbabwe, Nigerië en tot so ver as Australië.

5) Hierdie groot kuddes word totaal ekstensief op die velde van die Ghaapse Plato by Vryburg,
asook die Langbergreeks by Olifantshoek in die Kalahari gehuisves, waar reënval beperk is.

6) Ons hoofmark bly ons voorste Stoet en kommersiële produsente wat oor dekades al hulle
voorspelbare genetika by ons kom koop, omdat ons genetika vir hulle geld genereer en
waarde toevoeg.

Ons bedank al ons kopers en kliënte wat oor jare heen ons vriende en familie geraak het en
wat die boodskap van die suksesse van KroonVee-gene bly oorvertel.

Ons sien uit na jou besoek!

SEDERT 1972



VEILINGSKOMPLEKS VEILING IN AKSIE VEILINGSKRALE

JAARLIKSE PRODUKSIEVEILING - EERSTE WOENSDAG IN NOVEMBER

KROON VEE PRESTASIES OOR 13 JAAR
2002 - Jan van Zyl (Sr) Nasionale Boer van die Jaar – Sentrale Streek.
2004 - LBW/Breedplan Brahamstoetteler van die Jaar.
2006 - Jan van Zyl (Jr) SA Jeugskou-kampioenvleisbees-skouman van die Jaar.
2007 - LBW/Breedplan - Afrikanerstoetteler van die Jaar.
2008 - LBW/Breedplan - Brahmanstoetteler van die Jaar.

Suider-Afrika-stoetteler van die Jaar.
2009 - Hoogste prys vir bul op nasionale veiling.
2012 - Gideon van Zyl - Noordwes se Jongboer van die Jaar.
2013 - Nasionale Vleisbeeskudde van die Jaar (Noord-Kaap).
2014 - Brahman-Wêreldkongresskou – 9 kampioene en 6 reserwekampioene.

Ons eie KROONVEE-prospektus.
2014 - SA Nasionale Beesboer van die Jaar (Voermol).

Jan: jan@kroonvee.com
+27 (0)82 444 5222

Gideon: gideon@kroonvee.com
+27 (0)82 944 0600

Jan Jnr: jvz@kroonvee.com
+27 (0)82 944 0500
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Charl van RooyenGESKIEDENIS

Die eerste dekades wat die
Brahmanras reeds in Suid-Afrika
agter die rug het, word deur
groot hoogtepunt en uitsonderlike
toewyding deur pioniers en telers
gekenmerk. Die ras se ontstaan
kan egter veel verder uit die
geskiedenis gehaal word.

Charl vanRooyen

BARCIRCLE 14/62vanmnr.J.B.Orpen is
in 1965opdieRoyal-skou inPietermaritz-
burgasassenior kampioen-Brahmankoei
aangewys.Mnr.Orpenhetookdie senior
kampioen-Brahman-bul vertoon.

‘nVrystaatseBrahmanbul,NCC Sir Impa-
ransovanmnr.A.J.CoetzervanHoop-
stad, het in 1965tydensdieTransvaalse
Brahmankampioenskapskou inPretoriadie
nuweseniorengrootkampioenvandie ras
geword.

Diebul,Bosbro,waskampioen-vleisbees
enkampioenonderdieBrahmanbulleop
Windhoekseskou in 1967.Hyhetbehoort
aandieBosman-landgoed,Douglas,watal
die kampioenskapstitels virBrahmaneop
die skou ingepalmhet.

van Asië wat in die twee state beskik-
baarwas, begin boer, volgens Leon. La-
ter is nóg Bos indicus-beeste ingevoer.
Dit was die begin van die Amerikaanse
Brahman;dié landseeersteeievleisras.
Daardie pionierboere het later besef

hulle het met ’n spesifieke beesras te
doen wat vinnig besig was om geneties
te stabiliseer; ’n tipe wat definitief van
die Europese beeste en ook van ander
Asiatiese beeste verskil het.
Die Amerikaanse Brahman-telers-

genootskap is in 1924 gestig. Mettertyd
het die ras wêreldwye erkenning en
aanvaarding gekry en hy vestig hom
oral as moederlyn van die nasionale
kuddes.
Ander lande het van hierdie unieke

beesras bewus geword en het begin
om Brahmane in te voer. Met die Ame-
rikaanse genootskap se vyftigste be-
staansjaar in 1974 het hy reeds beeste
na62 landeuitgevoer.

JÜRGEN CRANZ
’n Epiese reis per skip en trein het die
eerste hoofstuk van die Brahman in
Suider-Afrika geskryf toe mnr. Jürgen
Cranz van Windhoek en sy bruid, Vera,
in 1954 vir hul wittebrood na Amerika
gereis het, waar hulle sewe Brahman-
bulle en tien verse by J.D. Hudgins en

Brahman trap diep
spore in Suider-Afrika

ie beeste van die wêreld
bestaan uit die genus Bos
en word in twee spesies
verdeel, naamlik Bos tau-
ruswatinEuropaontstaan

het (die Europese rasse) en Bos indicus
wathoofsaaklikvan IndiëenPakistanaf
kom (in breë konteks al die skofbeeste).
DieBrahman isBos indicus.
Die naam Brahman het sy oorsprong

in Amerika waar ’n behoefte ontstaan
het aan beeste wat in moeilike omge-
wingstoestande kon presteer, skryf
mnr. Leon Locke, ’n Amerikaanse bees-
teler en -beoordelaar. Die beskikbare
beestehetdiemasnieopgekomnie.Dit
het ’n soektog na ’n bees op tou gesit
wat in daardie toestandekongedy.Ver-

al boere in die state Texas en Louisiana
aan die Golfkus het in die laaste helfte
van die negentiende eeu besef hulle
moet ’n tipe bees in die hande kry wat
met beesvleisproduksie in die ander
Amerikaanse state konmeeding.
Dit sou radikale veranderings verg.

Europese rasse het potensiaal gehad,
maar langdurige blootstelling aan on-
gunstige omgewingstoestande – soos
swak grond en weiding, hoë tempera-
tuur en humiditeit asook ’n lae hoogte
bo seevlak en baie insekplae – het ge-
toondaardie beeste is nie die oplossing
nie. Hulle was nie aangepas nie en die
produksiewas laag.
Gevolglik het sommige van daardie

beesboere mettertyd met skofbeeste

D
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Mnr. Jürgen Cranz wat die eerste Brah-
mane na Suider-Afrika ingevoer het.

Dr. Gerrie van der Merwe, die Brahman-
telersgenootskap se eerste voorsitter.

Rajah Ikey de Manso van mnr. D.J.L. Ferreira
van Grootvadersbos, Bothaville. Die foto
dateer van 1960 en die onderskrif lui: “In die
ou dae het boere met prulle geboer, maar
vandag het ons spoggerige beeste. Daar
word selfs uit Amerika Brahmane ingevoer.”

Die Brahmantelersgenootskap het in 1977 R40 000 in verdedigingsobligasies belê. Die
foto is in Bloemfontein geneem by geleentheid van die oorhandiging van die tjek deur mnr.
Louis Bosman (regs), ondervoorsitter van die telersgenootskap, aan brig. M.J. du Plessis
(naaslinks), bevelvoerder van die Kommandement Vrystaat. Links is mnr. Dave Morley,
sekretaris van die genootskap, en naasregs me. Hettie Botha, die genootskap se reklame-
sekretaresse.

Mnr. Manie Maritz by een van sy stoetbulle, ’n kruis tussen ’n rooi en ’n wit Brahman.

drie bulle byVernonFrost gekoophet.
Jürgenhetverteldiebeeste isperskip
vanaf New Orleans na Kaapstad ge-
neem, met die egpaar saam aan boord
om ’nogie tehou.Diebeeste is vier-vier
in stalle geplaas wat van houtkratte op
die dek gebou is.
Toe ’n staatsveearts hulle in die
Kaapstadse hawe vir bek-en-klouseer
ondersoek, was hy te hardhandig. Van
die beeste het uitgebreek en op die dek
rondgehardloop. Die matrose was nie
van veel hulp nie.
Gelukkig het ’n plaaslike polisieman
wat van die plaas af kom, hand bygesit
om die verskrikte beeste een vir een in
’nhoutkrat tedwingwaarmeehullemet
’n hyskraan tot in ’n spoorwegtrok op
die kaai laat sak is. Vandaar is hulle na
die kwarantynstasie gebring.
Ná vier weke in kwarantyn is die bees-
tepertreinnaNamibiëaangery.Jürgen
het saammetdiebeeste indie treintrok
gery en tussen hulle op lusernbale ge-
slaap. In Februarie 1954 was hulle op
die plaas.
Jürgenkandus teregasdiepionier en
vader van die Brahman in Suider-Afrika
beskouword.

DIE BRAHMAN IN
SUID-AFRIKA
Die Brahman-beestelersgenootskap is
op 6 November 1957 op Kroonstad ge-
stigwaar elf telers vanoordie hele land
saamgetrek het. Dit is ’n inskrywing in
die annale wat die vleisbeesbedryf in
Suider-Afrika mettertyd onherroeplik
sou verander. In daardie stadium is 260
Brahmane reeds na Suid-Afrika, Nami-
bië (toe Suidwes-Afrika) en Zimbabwe
(Rhodesië) ingevoer.
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Dr. G.S. (Gerrie) van der Merwe van
Bothaville is onbestrede as die eerste
voorsitter aangewys. Mnr. G.L. de Wet
van Hoopstad is as ondervoorsitter en
mnr. J.D. Brits as sekretaris aangewys.
Die ander stigterslede was mnre.
C.J. Holtzhausen van Bothaville, D.J.L.
Ferreira van Bothaville, R.J. Brits van
Zeerust, L.H. Claassen vanReitz, C. van
der Merwe van Kroonstad, A.I. Marais
van Ladysmith, J.J. Gregory van Was
bank,A.J.CoetzervanHoopstadenJ.J.
Rautenbach vanKroonstad.
Die SA Stamboekvereniging het die
Brahman op 16 Maart 1958 as ’n vol
waardige ras erken. In Desember 1958
het Stamboek affiliasie aan die ge
nootskap toegestaan en die genoot
skap het daarmee Stamboek se vyftig
ste lid geword.
Die eerste bul wat in SuidAfrika ge
registreer is, was JDH Aristo Monarco
Manso 1/31 en die eerste vroulike dier
was JDH Lady Acton De Manso 1/31, al
bei die eiendomvanJürgenCranz.

JAMES GREGORY
Mnr.JamesGregorywordasdiepionier
beskouwat die BrahmannaSuidAfrika
gebring het. Hy het sy eerste Brahman
bul by Jürgen gekoop (volgens Jür
gen het ene mnr. Nel die bul saam met
James gekoop) en die bul na die Was
bankvallei geneem.
Daarna het meer Namibiese en Suid
Afrikaanse beesboere Brahmane begin
invoer.Mnr. A.J. (Alf) Coetzer (toe voor
sitter) skryf in ’n Landbouweekbladby
lae van 1977, toediegenootskap twintig
jaar oud was, oor die ras se belowende
toekoms: “Sedert die eerste Brahmane
in 1954 na SuidAfrika ingevoer is, het
die ras bestendige vooruitgang getoon
en homself bewys as ’n baie belangrike
faktor op die gebied van vleisproduk
sie...deurdatdierasseverbasendeaan
passingsvermoë en kruisteelmoont
likhedebenutword.”
Sedert die genootskap se affiliasie by
SA Stamboek in 1958 was een van die
belangrikste doelstellings om ’n hoë
gehaltepeil vir Brahmane te handhaaf.
Daarom is inspeksie in 1962 as ’n voor

Mnr.DaveMorley

vereiste vir registrasie van diere inge
stel. Dit was ook op ingevoerde diere
van toepassing.
Tot in 1973 isdiegenootskapsebedry
wighededeurStamboekse tegnieseaf
deling gelewer, terwyl die sekretariële
werk van 1960 tot 1974 deur Stamboek
se sekretariële dienste behartig is. In
1973 het die genootskap sy bedrywig
hede uitgebrei met die daarstelling van
dieSABrahmanBurowatvirraspublisi
teit en rasbevorderingmoes sorg.
Die genootskap se eerste eie kantoor
is in 1975 in Bloemfontein op die been
gebring en sedertdien word alle sekre
tariële, promosie en tegniesewerk van
daar gedoen.

REGMATIGE PLEK
Mnr. Alf Coetzer skryf in ’n gedenkjoer
naal wat in 1983 uitgegee is om die ge
nootskap se 25ste bestaansjaar te vier,
oordiestrydomdieBrahmansyregma
tige plek as topbeesras in SuidAfrika
te gee.
Dit was nie ’n maklike taak nie. Daar
was teenstand uit verskeie oorde, on
dermeer van ander rasse en selfsmen
se in die vleishandelwat beweer het die
Brahman se vleis is van minderwaardi
ge gehalte. “Die aanslag het een goeie
dingtotgevolggehad.Dithetdiemense
wat destyds in die Brahman geglo het,
geleer omsaam te staan.”
Die aanslag is afgeweer, nie net deur

die telers nie, maar ook deur die Brah
man self, danksy sy besonderse eien
skappe, veral sy vleisproduksievermoë.
Een van die mense wat baie hard vir
die Brahman baklei het, was wyle mnr.
Dave Morley, destydse uitvoerende se
kretarisvandiegenootskap.Hyhetmet
die 25ste verjaardagvieringe gesê die
ras se voorspoed is te danke aan toege
wydetelerssebydraesénomdatdie ras
bewys het hy beskik oor die belangrike
ekonomiese eienskappe vir rooivleis
produksie.
Hy was daarvan oortuig dat die Brah
man onregverdig van ’n swak tempera
ment beskuldig word – “bykans sonder
uitsondering afkomstig van die oninge
ligtes, wat geen of baie min algemene
kennis van die ras het en veral oor die
onkunde om met sulke intelligente
beeste tewerk.”

BREEDPLAN
Die genootskap het die internasionale
Breedplanstelsel in 2001 ingebruik ge
neem. Voorheen is Stamboek vir regis
trasies gebruik. Die nuweWet opDiere
verbetering van 1998 het toe egter aan
telersgenootskappe die vryheid gegee
om as onafhanklike, registrerende
owerheid op te tree en hul eie registra
siesertifikate uit te reik.
Dr. Michael Bradfield, hoof van Breed
plan in SuiderAfrika, beskryf Breed
plan as die gevorderdste genetiese
beesevalueringstelsel in sy soort ter
wêreld. Hulle het in 2003 ook die Herd
masterbestuursprogramvir Brahman
telers in SuidAfrika bekendgestel.

PIONIERS
Van die groot Brahmanpioniers was
Attie Marais (Ladysmith), dr. Gerrie
van derMerwe (Bothaville), Alf Coetzer
(Hoopstad), Bosmanbroers (Douglas),
John Warren (Gravelotte), Manie en
Beatrice Maritz (Thabazimbi), Barry
Orpen(KwaZuluNatal),RegHunt (War
renton), Terblanchefamilie (Vryburg),
Nico Meyer (Lichtenburg), Eric Bilse
(Mooketsi), Bob Tecklenburg (Barber
ton), Theo en Marié Dicke (Modja
djiskloof), Tobie en Millie van Heerden
(Migdol) en Llewellyn Labuschagne
(Letsitele).
Inligting uit die Brahman-telersge-

nootskap se gedenkboek, Die Intel
ligente Keuse, Brahman, 50 jaar in
SuidAfrika, wat in 2007 uitgegee is en
waarvan eksemplare by die Brahman-
kantoor beskikbaar is.

Die aanslag teen die Brahman in die vroeë
jare het die mense wat destyds in die ras
geglo het, geleer om saam te staan.
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Jan van ZylGEOGRAFIESE VERSPREIDING

Só lyk die
Brahmanwêreld

p die kaart kan ’n mens
duidelik sien dat die Brah-
man oor die hele wêreld
verteenwoordig is, wat
Noord- en Suid-Amerika,

Europa,Australië,AfrikaenAsië insluit.
Mnr.JanvanZyl,Brahmanraadslidbe-

las met reklame en promosie, soos die
saamstel van die sewe bylaes in land-

boutydskrifte oor die volgende vier
jaar, sê die afleiding kan gemaak word
dat die Brahman maklik in verskillende
klimaat- en reënvalstreke aanpas en ’n
enorme bydrae tot vleisproduksie oor
die hele aardbol lewer.
Die grootste konsentrasie geregis-

treerde telers is in Noord-Amerika met
2 500 telers. Brahmane kom in ál die

state vanNoord-Amerika voor.
Die ras is ook feitlik oor die hele Suid-

Amerika versprei, met veral groot kud-
des inArgentiniëenBrasilië.Hoeweldie
Brasiliaanse kuddes hoofsaaklik Nelore
is,moet in ag geneemword dat die Nel-
ore, Guserat, Indo-Brazil enGir almal as
Brahmangeklassifiseerword.
In Noord-Amerika vind ’n mens

hoofsaaklik wit Mansobeeste en rooi
Brahmane, wat ook in Suider-Afrika en
Australië die gewildste keuse van die
Brahmanras is.
Die naasmeeste telers van Brahmane

is in Australië met 1 100 geregistreerde
telers. In Afrika is Suid-Afrika (400) en
Namibië (125) die grootste.
Suid-Afrika, Namibië, Australië en

Amerika vorm die Internasionale Brah-
manforum, wat ten doel het om Brah-
mane in die vier lande met mekaar te
vergelyk wat prestasietoetsgegewens
betref.
Suid-Afrika se Brahmantelersge-

nootskap het ook kontak gemaak met
Namibië,Botswana,Zimbabwe,Zambië
en Mosambiek om groter Suider-Afri-
kaanse samewerking en skakeling te
verkry wat tot voordeel van die ras en
telers salwees, sê Jan.
“Dit is baie moeilik om syfers van an-

der lande te bekom. Ons glo egter na-
mate nog lande by die forum inskakel
en samewerking verbeter, sal die data-
basis stelselmatig vergrootword.”
Brahmane se gewildheid is besig om

vinnig inAsiëenEuropatoeteneem.Na
verwagting sal lande in daardiewêreld-
dele ook mettertyd by die Interna-
sionaleBrahmanforum inskakel.
Beskikbare syfers oor ander lande

waar die Brahman voorkom, toon die
volgende telergetalle: Bolivia 160, Bra-
silië 80, Colombia 650, Ecuador 30,
Guatemala 13, Mexiko 270, Nicaragua
14, Panama 130, Paraguay 160, Filip-
pyne6enVenezuela 235.
Dit gee ’n totaal van 5 873 telers van

rasegte Brahmane in daardie lande.
Daarmoet baie goeie redesweeswaar-
omdie ras so gewild is, aldus Jan
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RASVERBETERING Mecki Schneider

Die Brahman is deur die Suider-
Afrikaanse en Internasionale
Rasverbeteringforums op die
voorpunt van internasionale
samewerking geplaas met die oog
op die genetiese vordering met
gesogte teeleienskappe.

Mnr.Mecki
Schneider

Brahman geneties
op voorpunt geplaas

ie voorloper van die
Brahman-rasverbeterings-
forum was gereelde ver-
gaderings in Namibië en
Suid-Afrika van raadslede

van die Brahman-telersgenootskappe
van die twee lande.

Die eerste, historiese, gesamentlike
beraadvandiegenootskappe inSuider-
Afrika het op 4 Maart 2011 op die plaas
Eilenriede van Ryno en Janeen van der
Merwe van Gobabis, Namibië, plaasge-
vind om beter samewerking, veral oor
rasbevordering, te bewerkstellig.

Belangrike besluite wat op hierdie
eerste vergadering geneem is, was:
• Die vestiging van internasionale ge-

netiese evaluasie van Brahmane tus-
sen alle lidlande van die Wêreld-Brah-
manfederasie.

• Die bevordering en harmonisering

D

BO:Prof.MikeGoddard, voorstedieregene-
tikusvanAustralië, het in2013saammet
enkele ledevandieBrahman-rasverbete-
ringsforumoorgenomieseontwikkeling
vergader.Hy isvanjaar toegelaat totdie
gelederevandiegesogteRoyalSociety, ’n
gesaghebbendeverenigingwatsydeure
slegsvir dievoorstewetenskaplikesen
deskundigesoopmaak.Van links ismnr.
ThysMeyer (Suid-Afrika),Goddard,Mecki
Schneider (Namibië), dr.MichaelBradfield
(Suid-Afrika),mnr. JacqueEls (Namibiese
Stoettelersvereniging) enBill vanLelyveld
(Suid-Afrika).



Mecki enBrigitte Schneider

Grootfontein, Namibië

Tel. +294 67 240 321

Sel +294 81 129 2623

@

E-pos: mecki iafrica.com.na

Prestasiegetoetste Brahmanstoetkudde, geëvalueer onder

ekstensiewe boerderypraktyke in die bosveld van Noord-Namibië.

Geselekteerde bulle en vroulike diere op aanbod, direk by die plaashek.

Beproefde OKABRA-stoetvaar SHANO, met hoë-akkuraatheid beraamde teelwaardes.

Die beraamde teelwaardes van die volgende eienskappe is in die top 98% van die ras: alle groei-

eienskappe, skrotumomvang, karkasgewig, oogspieroppervlakte en al 3 Brahman seleksie-indekse,

naamlik vir osproduksie vanaf weiveld, voerkraal- en speenkalfproduksie. Nasate beskikbaar!
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vanprestasietoetsingentoekennings,
veral ten opsigte van die ontwikkeling
van gesamentlike, ekonomiese indek-
se ($-Indeks) vir Brahmane.

• Voorbereiding vir die stigting van en
’n grondwet vir ’n Afrika-Brahmanfo-
rum.

• Die eerste beplanningsaksies vir die
Brahman-wêreldkongres in 2014 in
Suid-Afrika.

• Die gesamentlike promosie van die
ras.

• Minimum-standaarde en keurings-
vereistes.

• Die opstel van internasionale vete-
rinêre protokolle vir die uitvoer van
semen en embrio’s.
Daarna het gesamentlike vergade-

rings met Brahman-verteenwoordigers
uit Botswana en Zimbabwe gevolg.

TELERS,
DIENSVERSKAFFERS
EN KUNDIGES
Uit hierdie inisiatief en saam met
Breedplan is die Suider-Afrikaanse
Brahman-rasverbeteringsforum op
5 April 2013 in Irene, Pretoria, gestig.
Hierdie forum bestaan sedertdien nie
netuitverteenwoordigersvandieBrah-

man-telersgenootskappe nie, maar ook
van diensverskaffers, soos Breedplan,
wetenskaplikes van universiteite en die
Landbounavorsingsraad, asook ander
kundiges op verskillende vakgebiede.

Vergaderings word ook gereeld byge-
woon deur buitelandse kundiges van
Australië en Amerika en internasionale,
vooraanstaande wetenskaplikes, veral
gedurende die Aldam-vleisbeesskool.

Hierdie samestelling van die forum
gee nie net stukrag aan die fokuspunte
nie, maar word deur baie sterk weten-
skaplike kennis ondersteun. Daar is
geen twyfel nie dat die forumsamestel-
ling doelgerigte momentum gegee het
aan die genetiese bevordering van die
Brahmanras in Suider-Afrika.

AKTIWITEITE
Die forum se huidige aktiwiteite sluit in:
• Die inisiëring van die eerste interna-

sionale genetiese evaluasie van die
Brahman deur Breedplan.

• Genomiese analises en bepaling van
’n verwysingspopulasie vir die ras.

• Formulering van ’n aanvaarbare me-
morandum van ooreenkoms vir inter-
nasionale genomiese samewerking.

• Die inisiëring en ontwikkeling van ’n
vleisbeesgenomikaprojek vir Brah-
mane wat daarna deur kundiges
verder gevoer is en tot die Suider-
Afrikaanse Beesvleisgenomikapro-
jek (BGP) vir alle rasse gelei het, met
groot finansiële ondersteuning van
die Suid-Afrikaanse owerhede. Hier-
die projek is sekerlik een van die inten-

BO:Opdieeerstevergaderingvandie
InternasionaleBrahman-rasverbeterings-
forum in2014opParyswas, van links, (van
Suid-Afrika tensyandersvermeld), voor:
SytzeSmit, dr.NormanMaiwashe,Wessel
Hattingh,MeckiSchneider (voorsitter,Na-
mibië) enme.TheresaSteenekamp;middel:
ShaneBishop,JohnCroaker (albeiAustra-
lië), dr.MichaelMacNeil (Amerika), Thys
Meyer, prof. JoePaschal (Amerika),Ryno
vanderMerwe (Namibië), ChrisShivers
(Amerika) enEbbiFischer (Namibië); agter:
DerrickFerreira, prof. FrikkieNeser, Jurgen
Hendriks, dr.MichaelBradfield,Bill van
Lelyveld, dr.BenGreylingenJanvanZyl.

Die samestelling van die forum gee nie net
stukrag aan die fokuspunte nie, maar word
deur sterk wetenskaplike kennis ondersteun.
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siefste projekte gemeet aan soortge-
lyke projekte in ander wêrelddele. Dit
is toegespits op doeltreffender bees-
vleisproduksie en vleis van ’n beter
gehalte. Die projek is nou in sy eerste
jaar en die teikendatum vir voltooiing
is 2025. Ongeveer 25 vooraanstaan-
de Brahmantelers van Suid-Afrika en
Namibië neem met ongeveer 4 500
koeie aan alle aspekte enmetings van
hierdie projek deel.

• In aansluiting tot en as deel van die
genomikaprojek is Brahmantelers be-
sig om intensief betrokke te raak by
die meting van die netto-voerinname
van Brahmanbeeste om uiteindelik ’n
doeltreffender bees te selekteer wat
meervleismetmindervoedingprodu-
seer.

• Die bepaling van meetprosedures en
dataversameling vir die spesifieke
eienskappe waaraan die Brahman-
telers noukeurig aandag gee, naamlik
makheid, skede en naelvel, om uit-
eindelik teelwaardes vir hierdie eien-
skappe te verkry.

• Die bevordering van prestasietoet-
sing vir die meet van alle eienskappe;
nie net groei nie, maar onder meer
ook data oor vrugbaarheidsmaat-
stawwe (soos skrotumomtrek en dae-
tot-kalf) en karkasmaatstawwe (soos
verkry deur ultrasoniese skandering
op lewende diere). Dit sluit in totale
kuddemeting, wat dan onderskraag
word deur ’n toekenning vir volledige
aanmelding vandata vir telers.

• Dataversameling van strukturele
eienskappe van stoetdiere.

• Die ontwikkeling van drie seleksie-in-
dekse wat produksie-omstandighede
en markte in aanmerking neem, soos
weiveldproduksie tot slagosmark,
voerkraalproduksie tot slagosmark,
en speenkalfproduksie vanaf die veld.
Ander beesrasse in Suider-Afrika volg

nou die Brahmankonsep van rasverbe-
teringsforummet al sy aktiwiteite.
Tydens die Brahman-wêreldkongres

in 2014 in Parys, Suid-Afrika, is die ge-
leentheid benut om ’n Internasiona-
le Brahman-rasverbeteringsforum te
stig. Dit het groot ondersteuning van

veral die Brahman-telersgenootskappe
van Suid-Afrika, Namibië, Australië en
Amerika gekry.
Hierdie vier lande word dus as stig-

terslede vandie forumbeskouen is ook
die landewathulgenetieseanalisedeur
Breedplan laat doen.
Suid-Amerikaanse lande het reeds

belangstelling getoon om deel te neem
en Brasilië het die mees onlangse fo-
rumvergadering bygewoon. Hierdie ak-
sie sal die Brahman internasionaal tot
nuwehoogtes lei.

SINERGIEË
GEE DRYFKRAG
Die forum is saamgestel uit twee ver-
teenwoordigers van elke telersorga-
nisasie plus twee (of drie) kundiges
uit elke land om wetenskaplike onder-
steuning te gee. Hierdie aksie word ook
sterkdeurBreedplanondersteun.Weer
eens is dit sinergieë wat ongelooflike
dryfkrag aan die bevordering van die
Brahmangee.
’n Onlangse vergadering is vanuit die

raadsaal van die Agricultural Business
Research Institute (ABRI) in Armidale,
Australië, deur middel van ’n aanlyn-
videokonferensie met deelnemers uit
Noord- en Suid-Amerika, Suid-Afrika,
Namibië enAustralië gehou.
Aksiestappe op die internasionale fo-

rumseagenda is:
• Die koördinering en ondersteuning
van ’n internasionale, genetiese eva-
luasie van Brahmane op die drie deel-
nemende kontinente (Afrika, Austra-
lië en Noord-Amerika); ’n nuutjie vir
enige beesras. Die projek het ver ge-
vorder en sal binnekort afsluit. Goeie
koppeling en voldoende data uit die
verskeie landehet getoondat die pro-
jek haalbaar is. Die eerste resultate is
albekendgestel.Ditbetekendatenige
Brahmanteler in Suider-Afrika sy bul
se genetiese waarde (byvoorbeeld
200daeberaamdeteelwaarde)met ’n
bul in Australië of in Texas in Amerika
kanmeet.

• Internasionale genomiese samewer-
king staan ook hoog op die agenda,
veral ten opsigte van algemene on-

dersteuning aan ’n Memorandum van
Ooreenkoms om genomiese data uit
te ruil en beskikbaar te stel.

• Diekoördineringvangenomiesedata-
versamelingendiebêredaarvanop ’n
toeganklike databasis.

• Die samewerking en ondersteuning
van beesgenomikaprojekte in die
verskillende lidlande. Australiese
Brahmantelers het sowat drie jaar
gelede die leiding geneem. Suid-Afri-
ka en Namibië het nou gesamentlik
so ’n projekvoorstel gefinaliseer en
die projek is amptelik op 1 April 2015
begin. Die Suider-Afrikaanse projek is
verfyn ná ’n besoek deur die telersor-
ganisasie, wetenskaplikes en deskun-
diges aan Australië vanjaar. Uit die
ondervinding wat met ander lande
gedeel is, kan met trots gesê word
dat die Suider-Afrikaanse BGP se-
ker die omvattendste, volledigste
resultate sal lewer. Bulle in verskil-
lende lande is al geïdentifiseer omdie
nodige koppelinge te kry om hierdie
genomiese projekte van die verskil-
lende lande sterker te verenig en
sodoende oorkoepelende resultate
te verkry. Semen sal eersdaags inge-
voerword.

• Die konsekwente bevordering van
prestasietoetsing om alle moontlike,
meetbare eienskappe volledig en
eenvormig te meet. Dit sluit nie net
groei-eienskappe in nie, maar ook
vrugbaarheid- en karkaseienskappe.
Die meting van die netto voerinname
wordook sterk deur lidlandegedryf.

• Die harmonisering en evaluering van
strukturele eienskappe van Brahma-
ne isook ’nbesprekingspunt, veral ten
opsigte van die eienskappe waaraan
Brahmantelers internasionaal nou-
keurige aandag gee, soos makheid,
skedevormennaelvel.
Daar is geen twyfel nie dat die Suider-

Afrikaanse en Internasionale Rasver-
beteringforums die Brahman op die
voorpunt van internasionale samewer-
king plaasmet die een oogmerk omnie
net te konsentreer op die genetiese
vordering van die eienskappe van die
Brahman-stoetdiernie,maarookopdie
eindproduk, naamlik die vleisgehalte
op die bord met ’n sappige, smaaklike,
sagte biefstukmet ’n uitsonderlike eet-
ervaring.
Mnr.Mecki Schneider vanGrootfontein,
Namibië, isdievoorsittervandieSuider-
Afrikaanse en die Internasionale Brah-
man-rasverbeteringsforums.

Die Rasverbeteringsforum spits hom nie
net toe op die genetiese eienskappe van die
stoetdier nie, maar ook op die eindproduk.
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KRUISTELING Jasper Raats

anneer enige bees
met ’n Brahman ge
kruis word, is die
kalf in alle opsigte
beter as die moeder.

Brahmankruisings is onder meer teen
hitte en siektes bestand, het ’n lae ge
boortegewig en sit vinnig gewig aan
in voerkrale, sê mnr. Llewellyn Labu
schagne, voormalige voorsitter van die
Brahmanbeestelersgenootskap van
SuidAfrika en van die Internasionale
Brahmanfederasie.
Daarom, sê hy, kompeteer die Brah

man nie met ander rasse nie, maar
komplementeer hulle eerder. Brahma
nehet ander rassenodig omwerklik tot
sy reg te kom. Verskeie beesrasse oor
diewêreld heenhet uit dieBrahman tot
stand gekomomdat die wêreld op soek
was na Seboegene, sê Llewellyn. Dit
sluit die Santa Gertrudis, Beefmaster,
Droughtmaster, Brangus, Braford, Sim
bra, Charbray enSardoNegro in.

Brahmane word deesdae op groot
skaal na nabye lande soos Botswana,
Mosambiek, Zambië, Malawi, Zimbab
we en Namibië uitgevoer. SuidAfrika
het sedert April 2014 reeds meer as
1 200BrahmanenaSuiderAfrikauitge
voer, diemeeste naNamibië.
InBotswana isdieBrahmanse invloed

só sterk dat die regering maatreëls in
gestel het om die inheemse beesrasse
teen verbastering te beskerm. Nage
noeg 75% van die land se nasionale
kudde bestaan uit Brahmankruisings.
’n Boer van Mosambiek het onlangs 20
Brahmanbulle gekoop om by sy 800
Angonikoeie te gebruik.

EIENSKAPPE
DieBrahmansebesteeienskappe ison
der meer hoë vrugbaarheid, ’n lang re
produktiewe lewe, melkproduksie van
kruisgeteelde vroulike diere, aanpas
sing by die omgewing, maklike geboor
te, swaar speenkalwers en die vermoë

Die kruiskrag van Brahmane
kan daartoe lei dat daar in die
toekoms net enkele vleisbeesrasse
of tipes gaan bestaan, naamlik
Brahmane en rooi beeste.

JasperRaats

W

Brahman gee beter
kalwers by enige ras

om in warm, droë wêrelddele te gedy.
Hoe verder noord en hoe meer bebos
die omgewing raak, hoe beter presteer
dieBrahman. Llewellyn sêdieBrahman
se vermoë om sy rantsoen met blare
aan te vul in droogtetye, dra by tot die
ras se sukses: “Brahmane kan op blare
en peule oorleef. Ná elke droogte tree
die Brahman net sterker uit as ander
rasse.” Baie plaaslike en opkomende
boere in ander lande koop Brahmane
omdat hulle baie droogtes ervaar en
het nie altyd geld vir voer het nie.
In Brasilië is 93% van die beesrasse

Seboetipes, met die Nelore wat die
talrykste is met 190 miljoen beeste. In
die suidelike deelstate van Amerika,
Florida, Louisiana en Texas, is die Brah
manoorheersend. InAustraliëwasdaar
in 2000 sowat 3,2miljoen suiwer Brah
mane en 5,1 miljoen Brahmankruisings.
Minstens50%vandie landsebeesteop
kommersiële plase hetBrahmanbloed.
In die weste van Kanada spog mnr.

David en mev. Claire Andrews met ’n
suksesvolle Brahmanboerdery. Hoewel
Brahmane warmer temperature ver
kies, oorleef hulle gemaklik by tempe
rature van so laag as 20˚C.
In Duitsland spog die G&N Bösboer

derymet ‘n kuddevan40rasegteBrah
mane nadat hulle in 2006 hulle eerste
Brahmankoei gekoophet.
Llewellyn sê as geregistreerde ras

is die Brahman uiters gewild in Suid
Afrika, met ’n nasionale kudde van on
geveer 50 000 beeste, maar die kruis
rasse wat uit hom ontstaan is, tel seker
300000beeste.
“Hoe meer sintetiese rasse daar is en

hoebeterhullevaar, hoemeer isdaar ’n
vraag na rasegte Brahmanbulle. Brah
manedingmet geenander rasmeenie,
maar vul hulle aan.”

DieBrahmangedywaar landbou-omstan-
dighedeongunstigvir ander rasse isendit
maakdatbaieEuropese rasseuit die tro-
pieseensubtropiesedelevanSuider-Afrika
verdwynomvirBrahmaneenBrahmankrui-
singsplek temaak.Hierdie is ’nvoorbeeld
van ’nSimbra, ’nBrahmankruising.
Foto: Charl vanRooyen
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KRUISTELING Dirk Strydom

DIAGRAM1

beestelersgenootskap ’n opname oor
diebelangrikheidvandieBrahmanindie
beesbedryf gedoen. Vraelyste is deur
die genootskap aan belanghebbendes
binne die waardeketting gestuur en die
UV het die inligting verwerk.
Die Brahman-ras het al ’n merkwaar-

dige bydrae tot die Suid-Afrikaanse
beesbedryf gelewer. Sekere fisieke
eienskappe van die ras het tot die suk-
ses bygedra, onder meer die skof en
kenmerkende kleur. Die vraag is na-
tuurlik wat ánders maak die Brahman
belangrik vir die bedryf.
Uit die vraelyste is dit duidelik dat

stoet- én kommersiële boere die Brah-
man se basterkrag as sy grootste bate
beskou, aangesienalbei hierdie sektore
dit as die voordeligste eienskap aange-
dui het (diagram 1). Albei sektore het
ook aangedui dat die slagspreuk, Brah-
man–Diekruisteelkoning, dieBrahman
goed opsom.

BESTE BASTERKRAG
Die basterkrag van die Brahman word
verdergestaafdeurdiefeitdat55%van
Brahman-stoetboere nie ’n kommer-

Stoet- en
kommersiële boere
beskou die Brahman
se basterkrag as die
ras se grootste bate
en beskryf die ras as
die kruisteelkoning.

Dr.DirkStrydom
Foto:Charl vanRooyen

Brahman is die
kruisteelkoning

siële vertakking van suiwer Brahmane
het nie, maar die ras met ander rasse
kruis. Ongeveer die helfte (49%) van
stoetboere wat kommersiële kruiste-
ling toepas, gebruik Simmentaler-bulle
byhul koeieomgroterkalwers (Simbra-
tipe) te lewer, wat teweeg gebring word
deur basterkrag ofte wel heterose.
Volgens kommersiële boere wat die

Brahmanvir kruistelinggebruik, is daar
verskeie redes waarom hulle nie met
suiwer Brahman-beeste boer nie.
Hierdie redes is redelik uiteenlopend

en sluit faktore in soos bottelspene,
lae speengewig, temperament en
vrugbaarheid. Die Brahman bied egter
ook van die beste basterkrag en hulle
teel dus ook Brahman-kruisings om ’n
verskeidenheid redes, wat gehardheid,
goeie moedereienskappe en lae ge-
boortegewig insluit.
Die voordelige basterkrag van die

Brahman wat so sterk na vore kom uit
die menings van stoet- en kommersiële
boere, moet dalk aangewend word om
die toekomsvandie ras inSuid-Afrika te
bepaal.Hoeweldienadelige faktorevan
enige rasnieonderdiemat ingeveekan
word nie, het elke ras ook voordele wat
sy bestaan verseker.
Bemarking en navorsing in die geval

vandieBrahmanmoetdusopsybaster-
kragvermoë gerig word. As bewys kan
word dat F1-Brahman-kruisings beter
presteer as suiwer Brahman-kalwers
of die ander ras waarmee kruisteling
toegepas is, lê die Brahman se toekoms
oop as kruisteelkoning en verskaffer
van teelmoeders vir Suid-Afrika.
Diagram2wys duidelik dat Suid-Afri-

kase teelmoedersdeurdieBrahmanen
Brahman-verwante beeste oorheers
word: Brahman 20%, Simbra 16%,
Beefmaster 6%,Brahmankruisings 7%
enSantaGertrudis3%verskaf52%van
alle teelmoeders. Die Suid-Afrikaanse
beesboer isdusdeeglikvandie leiersrol
van die Brahman bewus.

ANDER BELANGRIKE
EIENSKAPPE
Ander aspekte, soos die aanpasbaar-
heid van die ras by weersomstandighe-
de, veral by Suid-Afrikaanse toestande,
die gehardheid van die ras, die ekono-
miesevoordeelvanweëweerstandteen
uitwendige en inwendige parasiete, en
langlewendheid isookasbaiebelangrik
beskou. Volgens die vraelyste is die
gemiddelde ouderdom van die oudste
koeie 16 jaar met 14 kalwers. Die oudste

ie Universiteit van die
Vrystaat (UV) se Eenheid
vir Lewendehawe-ekonomie
hetonlangsvir dieBrahman-D

Lae onderhoudskoste
Wissel op laat
ouderdom

Kort hare en parasiet-
weerstandigheid

Bastervermoë
(heterose)

Moedereienskappe

GroeivermoëHitte- en droogte-
bestand

Vrugbaarheid

Langlewendheid

Kommersieel Stoettelers
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koeiwas 22 jaarmet 18 kalwers. Hierdie
langlewendheid kan baie goeie ekono-
miese voordele tot gevolg hê.
Prestasiegewys is die ras mededin-

gendvergelykbaarmetdieander rasse,
maar in droogtetoestande is die Brah-
man geneig om selfs beter as die ander
rasse tepresteer,wat ’nvoordeel is van-
weë die dinamiese klimaatstoestande
van Suid-Afrika en die rol wat die weer
tenopsigte van risiko speel.

ONGUNSTIGE EIENSKAPPE
Dit is belangrik om op te merk dat die
Brahman wel ongunstige eienskappe
besit, soos temperament, bottelspene
envrugbaarheid.Watwelbaiebelangrik
is, is die feit dat die ongunstige aspek-
te maklik deur goeie teelmateriaal
en praktykeuitgeskakel kanword.
Dr. Dirk Strydom is die akademiese
departementshoof van landbou-eko-
nomie in die fakulteit natuur- en land-
bouwetenskappe aan die Universiteit
van die Vrystaat in Bloemfontein.
Navrae: Tel. 051 401 2824;
e-pos: dstrydom@ufs.ac.za.

Tarka Brahman word bedryf en bestuur deur Wayne en Tracey Porter van die plaas

Notcliffe Park by Tarkastad. Hulle gebruik slegs suiwer, grys, Suid-Afrikaanse Brahmane

in hul teelprogram. Dit het hulle in staat gestel om gesogte, suiwer, Suid-Afrikaanse

Manso-tipe Brahmane te teel. Tarka Brahman streef daarna om 'n mediumraamdier te

teel wat funksioneel en vrugbaar is, met baie goeie natuurlike bespiering. 'n Streng

lynteelprogram word gevolg, waar families van suiwer Suid-Afrikaanse grys Brahmane

gebruik word om geneties superieure diere te produseer en voorspelbaarheid te

verseker. Tarka Brahman se diere word geteel op natuurlike weiding in die strawwe Suid-

Afrikaanse klimaat, waar hulle bosluise, hitte, koue en droogte die hoof moet bied. Tarka

Brahman is, om die waarheid te sê, die stoet in Suid-Afrika wat altyd goeie, suiwer

Brahman-genemet voorspelbaarheid sal bied, selfs tot in so 'n mate dat die kalwers soos

hul ouers en grootouers sal lyk.

Tarka Brahmane is beskikbaar op veilings wat jaarliks in Suid-Afrika gehou word:

Sale of the Greys – vind plaas in Meimaand by die Kroon Boma in Kroonstad, net van

dieN1af. Stoetbulle, koeie en verseword op hierdie veiling aangebied.

Best of Both – word jaarliks gehou op die plaas Carrickmoore, net buite Tarkastad,

gedurende die tweedeweek vanAugustus. Hierdie is 'n buluitverkoping.

Sale of the Roses – vind jaarliks plaas gedurende die eerste week van Maart by die

Afridome inParys, Vrystaat.

Vir vlesige en geneties unieke Brahmane.

Wayne en Tracey verwelkom alle besoekers op hul plaas by Tarkastad, Oos-Kaap,

om hul beeste te besigtig en vir uit die hand-verkope.

Tel.: +27 (0) 45 846 9259 Sel: 082 821 9379

E-pos: tbrahman@telkomsa.net of wayneporter73@gmail.com

Webwerf: www.brahman.co.za/members/tarka/index.htm

Notcliffe Park, Posbus 26, TARKASTAD, Oos-Kaap, Suid-Afrika

BEMARKING
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|

Sedert 1980

BRAHMAN

TARKATARKA

Geneties uniek

Telers van suiwer, grys, Suid-Afrikaanse Brahmane

Afrikaners 1%

Charolais 3%

Bovelder 4%

Hugenoot 3%

Nguni 2%
Limousin 1%

Bonsmara 18%

Simmentaler 3% Beefmaster 6%

Kruising met Brahman 7%

Meer as twee kruisings 10%

Brahman 20%

Simbra 16%

Santa 3%

Angus 2%

Boran 2%

DIAGRAM2:BRAHMANSEINVLOEDINSUID-AFRIKAANSEBEESKUDDE
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KRUISTELING Anette Theunissen en Michiel Scholtz

Brahman presteer as
moeder- of vaarlyn

roterende kruisteelstelsels waar diere
van verskillende rasse afwisselend met
mekaar gepaar word, moet die rasse
vergelykbare prestasie hê vir sekere ei-
enskappe soos geboortegewig, poten-
siaal vir groei- en melkproduksie en aan-
gepastheid by die omgewing omdat alle
gene binne die teelstelsel behou word.

Om die basterkragvoordeel te ver-
groot, moet die rasse genetiese same-
stellings hê wat die meeste van mekaar
verskil. Dié beginsel beklemtoon die feit
dat minstens een of albei rasse in die
kruisteelstelselvaninheemseSanga-of
Seboe-oorsprong moet wees of oor hoë
aanpasbaarheid moet beskik.

GROEIKURWE
Die Brahman se belangrikheid word
daardeur benadruk. Dié beginsel dwing
’n mens om na ál die ekonomiese eiens-
kappe van die Brahman en Brahman-
kruisings te kyk.

Die Landbounavorsingsraad (2010)
dui aan dat die geboortegewig van
vers- en bulkalwers van die Brahman
gemiddeld onderskeidelik 31,6 kg en
33,2kg is.Hoeweldiegewigrelatief laag
is, is daar wêreldwyd resultate wat dui
dat Brahmanbulle met die basterkrag-
effek die geboortegewig in die meeste
rasse verhoog. Navorsing wat in die
1980’s op die Vaalharts-proefplaas in
die Noord-Kaap gedoen is, het getoon
dat Brahmanbulle die geboortegewig
van Afrikaner-, Charolais-, Hereford-
en Simmentalerkalwers met gemid-
deld 3,6 kg verhoog het, waarvan die
Brahman met Sanga (Afrikaner) die
hoogste, naamlik 4,8 kg (13,9%) was,
en Brahman met Bos taurus gemiddeld
2,5 kg (7,2%). Dit was minder as die ver-
hoging van tot 25% wat al elders in die
literatuur vermeld is.

Daarteenoor verlaag die maternale
basterkrag van Brahmankoeie die ge-
boortegewig, byvoorbeeld Brahman
x Afrikanerkoeie, wie se kalwers in die
studie 2,4 kg (7%) ligter as die gemid-
delde van die twee rasse saam was. Dit
beteken dat vroulike diere met Brah-
manbloed nie ’n noemenswaardige

’nRooiBrahman-Afrikanerkoeimethaar
wit verskalf,wat75%Brahmanen25%
Afrikaner is.

AnetteTheunissen

ie Brahmanbeesras het
sedert sy vestiging in Suid-
Afrika in die vroeë 1950’s
die samestelling van die
nasionale kommersiële

kudde heelwat verander. Dit is omdat
die ras bekend geraak het vir sy eko-
nomiese doeltreffendheid, aangepast-
heid by Suid-Afrikaanse toestande,
langlewendheid, parasietbestandheid,
gehardheid, moedereienskappe, ge-
boortegemak, aanpasbaarheid by ver-
anderende omgewings en klimaat, en
ook sy basterkrag wanneer dit met an-
der beesrasse gekruis word.

D
Met die toenemende belangrikheid

van winsgewende produksie val die
klem van beesvleisproduksie al hoe
meer op beeste se aanpasbaarheid en
basterkrag.

Kruisteling word wêreldwyd gebruik
om doeltreffendheid te verhoog deur
verskillende rasse se aanvulling van
mekaar en die bewese, bykomende he-
terose-effekte (basterkrag) te benut. In

Die Brahman is in ’n posisie waar
die ras as ’n aangepaste moederlyn
óf vaarlyn in roterende en terminale
kruisings gebruik kan word om
groei-eienskappe te verbeter.
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verhoging in geboortegewig in hul na-
geslag sal hê nie, ongeag terugkruising
na enige vandie twee rasse.
Die basterkrageffek op geboorte-

gewig kan ook teengewerk word deur
slegs Brahmanbulle met ’n lae gene-
tiese potensiaal vir hierdie eienskap in
kruisteelstelsels te gebruik. Verse van
enige inheemse ras moet liefs nie vir
kruisteling gebruikwordnie.

SPEENGEWIG
By die Brahman word die volgende
gewig op 200 dae geneem. In hierdie
tydperk in kalwers se leeftyd speel die
koei se melkproduksie-potensiaal ’n
groot rol. Die genetiese neiging vir dié
eienskap in die Brahman was sedert
die 1980’s aanhoudend positief. In die
Vaalharts-studie het die kalwers van
Brahmanbulle x Afrikaner se speenge-
wig met 14,7 kg (8%) verhoog, terwyl
Brahman x Bos taurus 29,3 kg (16,1%)
swaarder kalwers gehad het. Dit was
hoërasdiévananderkruiskombinasies
soosBos taurus x Sanga (4,8 kg) ofBos
taurus xBos taurus (9,6 kg). Diemater-
nale effek van die Brahman-Afrikaner-

kruiskoei het ’nbykomende5,5kg (3%)
in speengewig by hul nageslag gevoeg.
Veral omdat hierdie verhoging in pro-
duksiedoeltreffendheid weinig hoër
insetkoste verg, is dié basterkrageffek
vanekonomiesewaarde.
Brahmantelers wat aan die Breed-

plan-toetsskema deelneem, weeg hul
diere ook op 400 dae en 600 dae. Die
verse weeg dan onderskeidelik gemid-
deld 280 kg en 351 kg en die bulle on-
derskeidelik 320 kg en423 kg. DieVaal-
hartsstudie het die basterkrageffek
van die Brahman op 19 maande oue
(ongeveer 580 dae) verse ondersoek.
Die eerste nageslag verse van Brah-
manxAfrikaner-paringshet gemiddeld
36,4 kg (12%) swaarder geweeg, maar
die maternale effek van die verse in ’n
opeenvolgende paring was weer klei-
ner, naamlik 16,2 kg (5,3%).

VERSGEWIG
Die uitwerking op die Bos taurus-rasse
wasnóggroter.Versgewighetindieeer-
ste nageslag met 54,2 kg (17,8%) toe-
geneem.Die invloedvandie verhoogde
versgewig op besettingsouderdom is

nie getoets nie. Groter koeie het egter
groter onderhoudsbehoeftes en koei-
doeltreffendheidwat aan koei-kalf-ver-
houdings gemeetword, sal waarskynlik
verlaag. Hierdie verlagingmoet deur ’n
bewese, verhoogde reproduksietempo
enminder vrektes in die stelsel volhou-
baar teengewerk kanword.
Tweeras-Brahman-kruisingssalmees-

al die groeitempo van tweerigting-krui-
sings in voerkrale verhoog. Die vraag
ontstaan of dit met ’n verlaagde resi-
duele voerinname gepaardgaan, want
slegs dan sal dit beteken dat die doel-
treffendheid verbeter het.
Bogenoemde toon dat die Brahman

duidelik in ’nbenydenswaardigeposisie
is omdat die ras as ’n aangepaste moe-
derlyn of vaarlyn in roterende en ter-
minale kruisings gebruik kan word om
groei-eienskappe te verbeter.
In die lig daarvan behoort daar dan

altyd ’ngoeievraagnavroulikeénman-
like diere vandie ras tewees.
Me. Anette Theunissen is verbonde aan
die Vaalharts-proefplaas en prof. Mi-
chiel Scholtz aan die LNR se Dierepro-
duksie-instituut in Irene.
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it is deeglik deur weten
skaplikes gedokumenteer
dat die Brahman se krag lê
in die feit is dat hy so goed
aangepas is om in strawwe,

droë en bosluisbesmette omgewings
aan te pas.
Omdat dit Bos indicus is, is dit gene

ties ook verskillend van die ander ras
se, wat dit ’n ideale dier maak om in ’n
kruisteelprogram tegebruik danksydie
hoë vlak van heterose (basterkrag) wat
dit verskaf. In werklikheid word hierdie
basterkragseuitwerkingop1020%be
reken wanneer dit by Bos taurusrasse
gebruikword.
In ’n kruisteelprogram is die vroulike

eerstekruisnageslag ook baie waar
devol vanweë die uitwerking van bas
terkrag op melk en vrugbaarheid. Die
kruisgeteelde nageslag het ’n effens

groterraamwerkwatdit ideaalmaakvir
die veranderendemarkvereistes wat ’n
swaarderkarkasvan220260kgvereis.
Ons weet dat die Brahman danksy

sy aanpasbaarheid uiters geskik is om
nuwe rasse te skep. In Australië en Na
mibië is ’n groot persentasie van die
kommersiële kuddes (moederlyne)
Brahmane. Die ras is ideaal as moe
derlyn omdat die koei strawwe omge
wingstoestande kan verwerk en die
kruisings beskik oor ál die eienskappe
wat dieBrahmanberoemdgemaakhet.

EKONOMIESE WAARDE
Stoettelers kan nou data insamel wat
van ekonomiese waarde vir die kom
mersiële beesbedryf is, soos vrugbaar
heid en karkas en groeieienskappe.
Binnekort sal ’n benaderde teelwaar

de vir voerdoeltreffendheid – op die

Die aanpasbaarheid van die
Brahman en die voordeel
van heterose wat hy bring,
maak die ras gesog in enige
kruisteelprogram.

SytzeSmit

D

veld en in die voerkraal – van Brahman
beeste verskaf kan word. ’n Benaderde
teelwaarde is ’n aanduiding van hoe ’n
dier se nageslag na verwagting gaan
presteer.
Die Brahmanras word nou as ’n

wêreldleier in die seleksie vir vleisge
halte beskou. DieAustraliese enAmeri
kaanse Brahman verskaf ’n benaderde
teelwaarde vir snyweerstand en het
reeds ’n databasis van meer as 5 000
diere saamgestel. Snyweerstand is ’n
objektiewemeting van vleissagtheid.
Die Brahman in SuiderAfrika het

reeds drie ekonomiese seleksieindek
se vir verskillende markvereistes. Dit
sluit in:
• ’n Voerkraalindeks wat gebruik word
deur kommersiële produsente wat
kruiskalwers aan voerkrale verskaf.

• ’n Veldvleisindeks vir kommersiële
produsente soos inNamibië endie res
vanAfrikawat slagosse teel.

• ’nSpeenkalfindeksvirprodusentewat
meer daarin belang stel om hul eie
speenkalfproduksie te verbeter.
Die Brahman is ’n geharde, sterk ras

watuitersgeskikvirAfrikasetoestande
en ’n ideale moederkudde is. Die ge
bruik vanbewese,wetenskaplike, diere
teeltbeginsels sal sy relevansie vir nog
dekades verseker.

Brahman die ideale
moederlyn vir Suider-Afrika?

MOEDERLYN Sytze Smit
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BORGE

á die reuse-sukses van die
Brahmanwêreldkongres wat
in 2014 op Parys gehou is,
het vier sleutel-kongresbor-

ge hulle vir nóg vier jaar verbind.
Dié borge is BKB, Cape Gate, Hollard

en Voermol. Eerste Nasionale Bank het
homself vir nog ’n jaar verbind.

Hierdie omvattende ooreenkoms
rakende assosiasie met die Brahman-
beestelersgenootskap van Suid-Afrika
is ’n bewys dat leiers op verskillende
terreine kan saamwerk.

Mnr. Wolf Edmayr, besturende direk-
teur van BKB, wat weer as koördineer-
der namens die sleutelborge optree, sê
assosiasie met die Brahmanras is vir die
premiumborge van die allergrootste
belang, aangesien dié ras as kruisteel-
koning vir verskeie vleisrasse gebruik
word. Die Brahman se vermoë om hitte
en droë en humiede toestande te weer-
staan en die feit dat die ras oor die hele
land in elke klimaatstreek voorkom, is
die perfekte pasmaat vir die nasionale
spoor van die sleutelborge.

Groot Vyf borg
weer genootskap

Dieuitvoerende raadvandieBrahman-beestelersgenootskapvanSuid-Afrika.Van links is, voor:WillemVerhoef,PietLuneburg,Wessel
Hattingh (voorsitter) enSydneyHunt (ondervoorsitter); agter: SytzeSmit (rasdirekteur),BernadineErasmus (kantoorbestuurder),Willem
Barnard,RiaanTheron,StephanCoetzee,JanvanZyl, FrancoisPienaar,CorrieLabuschagneenWaynePorter (voorsitter vandieoplei-
dingskomitee).Foto: Verskaf

Mnr.WolfEdmayr

N

Uitvoerende raad van
die Brahmantersgenootskap
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KRUISTELING Michael Potso en Frikkie Neser

Die vleisbeesbedryf rig hom
toenemend tot kruisteling as ’n
instrument om produktiwiteit te
verbeter deur middel van heterose
en die kombinasie van kenmerke
om beeste by verskillende
omgewings en markte aan te pas.

Prof. FrikkieNeser

ruisteling behels die pa-
ring van verskillende rasse
van dieselfde spesie. Die
sukses daarvan lê in bas-
terkrag of heterose, ’n

verskynsel waarin kruisdiere se presta-
sievlakbodiegemiddeldeprestasievan
hul suiwergeteelde ouers uitstyg.
Kruisteling kan produksievlakke op

twee maniere verbeter, naamlik ras-
aanvulling (komplementariteit) en he-
terose. Komplementariteit is wanneer
een ras se sterk punte die ander ras se
swak punte aanvul. Komplementêre

kruisteling laat die teler toe om die
verlangde kenmerke van twee of meer
rasse te kombineer ten einde ’n meer
gewenste dier daar te stel, terwyl he-
terose die prestasievlakke van verskil-
lende kenmerke verhoog.

VOORDELE VAN
KRUISTELING
Kruisteling gee aanleiding tot verhoog-
de prestasie sonder ekstra insette. Mits
dit reg aangewend word, is dit een van
die min bestuursmeganismes wat pro-
duktiwiteit verhoog en die nageslag

Beesbedryf neig
toenemend na kruisteling

K

verbeter. Weens komplementariteit en
heterose kan vinniger genetiese vor-
deringmet kruisteling gemaak word as
met seleksie binne ’n bepaalde ras.
Die mate van heterose wissel na ge-

lang van die kruisteelstelsel wat toege-
pas word. Sommige kenmerke reageer
beter op kruisteling as ander (tabel 1).
Kenmerke met ’n laer oorerflikheid is
geneig om ’n hoër mate van heterose
te toon. Eienskappe, soos reproduksie
en aanpasbaarheid, reageer veral goed
op kruisteling danksy die hoëmate van
heterosewat verkryword.
In ’n behoorlik gestruktureerde pro-

gram kan heterose die produktiwiteit
in ’n vleisbees-koeikudde met 20-25%
verhoog. Om die voordele van ’n kruis-
telingsprogram maksimaal te benut,
moet die koeie self ook kruisings (F1’s)
wees. Vergeleke met suiwergeteelde
koeie speen kruiskoeie ongeveer 15%

BO:BrahmanxCharolaisF1-kruisbeeste.
Foto:SietzeSmit
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swaarder kalwers, wat aan maternale
heterose toegeskryf kan word.

Maternale heterose is gewoonlik gro-
ter as individuele heterose vir kenmer-
ke wat deur vroulike diere beïnvloed
word (melkproduksie, reproduksie, ge-
sondheid en versvrektes).

Nóg ’n voordeel van kruiskoeie is dat
hulle geneig is om langer te leef, lan-
ger produktief te bly en hul tande op ’n
veel hoër ouderdom as suiwergeteelde
koeie te verloor (tabel 2).

Kruiskalwers uit ouerrasse wat uit
verskillende genetiese agtergronde
kom (Seboe x Taurus), sal hoër vlakke
van heterose toon, wat weer tot ver-
hoogde speengewigte en winsgewend-
heid sal lei (tabel 3).

Kruisgeteelde beeste gaan beter aan-
gepas wees as hul suiwer ouers. In ‘n
toekoms waar klimaatsverandering ’n
groter rol in vleisbeesproduksie gaan
speel, gaan ons in ’n situasie inbeweeg
waar in moeilike omstandighede kruis-
teling toegepas gaan word tussen meer
aangepaste rasse (Sanga x Zeboe), ter-
wyl sintetiese rasse (Sanga-afgeleide
en Zeboe-afgeleide rasse) in gematigde
toestande ’n groter rol gaan speel.

GENETIESE EFFEK
Die genetiese effek van kruisteling is
die teenoorgestelde van inteling. Kruis-
teling lei tot ’n toename in heterosigose
en ’n daling in homosigose. In die alge-
meen is die eienskappe wat die meeste
intelingsverval toon (soos vrugbaar-
heid), dieselfde eienskappe wat die
grootste hoeveelheid heterose toon.

Daar is twee primêre vereistes vir ’n
eienskap om heterose te toon: Eerstens
moet daar genetiese diversiteit tussen
die rasse in die kruisteelprogram wees,
en tweedens moet daar ’n mate van
nie-additiewe geen-werking (dominan-
sie en epistase) teenwoordig wees. Vir
daardie eienskappe wat wel heterose
wys, sal die omvang van die heterose
afhang van die mate van genetiese di-
versiteit tussen die betrokke rasse.

Voordat ’n kruisteelstelsel ontwerp
word, moet die produksie-omgewing en
doelwitte, wat saam as die produksie-
scenario bekend staan, beskryf word.
’n Kruisteelstelsel moet goed beplan
word. Om rasse voor die voet te kruis,
salniedievoordeelvan ’nweldeurdagte
kruisteelstelsel bied nie.

Kruisteeldoelwitte waarna produsen-
te moet streef, sluit in:
• Die handhawing van hoë heterose-

Tabel 4: Verwagte heterose-vlakke vir verskillende
kruistelingstelsels (Greiner, 2010)

Paringstelsel
Maksimum
heterose (%)

Toename in speengewig per
blootgestelde koei (%)

Suiwer rasse 0 0

Twee-ras-rotasie 67 16

Drie-ras-rotasie 86 20

Terminale vaar gepaar met
aangekoopte vroulike F1-diere

100 23-28

Twee-ras-rotasie en terminale vaar 90 21

Twee-ras-samestelling 50 12

Drie-ras-samestelling 63 15

Vier-ras-samestelling 75 18

Tabel 1: Voorspelling van oorerflikheid en heterose vir ekonomiese,
belangrike kenmerke in vleisbeeste (Hansen, 2007)

Kenmerk Oorerflikheid (%) Heterose (%)

Reproduksie Laag (5-12) 20

Moeder Laag tot matig (>20) 15

Groei Matig (20-40) 5-12

Produksie Hoog (40-50) 0

Tabel 2: Heterose vir reproduksie by kruisgeteelde koeie (Miller, 2010)
Kenmerk Heterose (%)

Toename in bevrugting 10

Verbetering in geboortegemak 10

Toename in aantal kalwers wat tot speen grootgemaak is 7,5

Toename in melkproduksie 5-10

Tabel 3: Heterose by kruiskalwers (Miller, 2010)
Kenmerk Heterose (%)

Toename in aantal kalwers
wat tot speen oorleef

5

Swaarder speengewigte 5

Toename in naspeense groei 3

vlakke deur rasse uit verskillende
omgewings te kruis, aangesien hulle
meer algehele heterose op maternale
en individuele vlak sal toon.

• Kruisrasse wat mekaar aanvul. Ge-
woonlik kies die teler ’n bulras wat
vinnig groei en goeie karkaskenmerke
het, terwyl die moeder genoeg melk
vir ’n vinnig groeiende kalf moet kan
gee en elke jaar ’n gesonde kalf moet
kan voortbring.

• ’n Hoër vlak van bestuur om die maksi-
mum voordeel te geniet.

• Die gebruik van diere wat in sy/haar
omgewing sal aanpas.

• Voldoen aan markvereistes. Alle diere
wat in die stelsel geteel word, moet vir
die plaaslike marktoestande aanvaar-
baar wees.

• Oorweeg die aankoopkoste en die be-
skikbaarheid van goeie semen. Die
aanbod van prestasiegetoetste eer-
ste-generasie- (F1) vervangingsverse
van geselekteerde, bewese, suiwerge-
teelde ouers is gewoonlik beperk.

KRUISTEELSTELSELS
Kruisteelstelsels word in twee katego-
rieë verdeel: ’n Stelsel wat sy eie, vrou-
like vervangingsdiere oplewer (rotasie
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KRUISTELING

sowel as ’n kombinasie van ’n rotasie-
en terminale stelsel), en ’n stelsel wat
slegs terminale kruiskalwers oplewer.

In ’n rotasiestelsel moet bulle met
maternale asook groei- en karkasken-
merke as voorkeur geselekteer word,
aangesien vervangingsverse binne die
kudde gehou word.

In ’n terminale stelsel is die klem op
seleksievirgroeienkarkaskenmerkeby
bulle, aangesien vervangingsverse van
buite die kudde verkry word. Die gene-
tiese verdienste van ’n terminale bul vir
moedereienskappe is nie so belangrik
nie, aangesien daar nie met sy vroulike
nageslaggeteelwordnie.Distokiemoet
altyd vermy word.

ROTASIESTELSELS
’n Rotasiestelsel vereis die vestiging
van twee of meer teelkuddes. Daar is
twee tipes rotasiestelsels.
Die tweeras-rotasiestelsel. Koeie uit

ras A word met bulle uit ras B gepaar en
vroulike diere uit ras B met bulle uit ras
A. ’n Reeks alternatiewe terugkruise
word in die tweeras-rotasiestelsel ge-
bruik.

Ná ’n hele paar generasies is sowat
twee derdes van die genetiese eiens-
kappe afkomstig van die een ras, ter-
wyl die ander derde van die ander ras
afkomstig is. Die hoofvoordeel van ro-
tasiekruisings is dat vervangingsverse
binne die stelsel geteel word.

Die primêre nadeel is dat ’n deel van
sowel die individuele heterose as die
maternale heterose verlore raak. Aan-
gesien koeie sowat ’n derde van hul
rassamestelling deel met die bul met
wie hulle gepaar is, gaan ’n derde van
die potensiële heterose verlore. Die be-
stuur van hierdie stelsel kan kompleks
weesenbykomendeheterosegaanver-
lore met verkeerde parings of inteling.
Diedrieras-rotasiestelsel. Dit verskil

van ’n tweeras-rotasiestelsel omdat ’n
derde ras ingebring word. Bykans 86%
van die moontlike heterose bly behoue
as die stelsel behoorlik bestuur word.
Soos meer rasse in die stelsel ingebring
word, verhoog die heterose (tabel 4).

Die nadeel van die drieras-stelsel is
dat dit moeiliker bestuurbaar is as die
tweeras-stelsel en dat minstens drie
teeltroppe nodig is indien KI nie toege-
pas word nie. Rasse moet versigtig ge-

kies word sodat die komplementariteit
tussen rasse benut kan word.

Rassemet ’ndiverse,genetieseprofiel
kan tot geboorteprobleme aanleiding
gee, asook meer variasie wat probleme
ten opsigte van die voeding en bemar-
king van kalwers kan veroorsaak.

SINTETIESE RASSE
’n Sintetiese ras is ’n ras wat uit twee
of meer verskillende rasse saamgestel
word en pasgemaak is om voordeel uit
basterkrag te trek. Sintetiese rasse in-
korporeer gewoonlik ’n kombinasie van
rasse waarvan elkeen ’n eienskap het
wat gesog is ten opsigte van prestasie
en/of aanpasbaarheid.

’n Voordeel van ’n sintetiese ras is dat
die bestuur daarvan redelik eenvoudig
is, aangesien dit soos ’n suiwergeteelde
ras bestuur kan word. ’n Bepaalde vlak
van heterose kan in ’n sintetiese ras ge-
handhaaf word, solank daar genoeg on-
verwante vaars is wat gebruik kan word
om inteling te verhoed.

Die grootste nadeel is dat inteling
mettertyd ’n verlies aan heterose kan
veroorsaak omdat hulle uit ’n klein ge-
netiese basis geteel word.

TERMINALE STELSEL
Hierdie stelsel gebruik ’n spesifieke pa-
troon waarin ’n spesifieke bulras deur-
gaans met ’n suiwer- of kruisgeteelde
koei gepaar en alle nageslag verkoop
word. Vervangingsverse word van buite
ingekoop. Wat die manlike lyn betref,
word aspekte soos hoë groeipotensiaal

en goeie karkaskenmerke hoog geag.
Heterose-voordele word maksimaal

benut wanneer ’n kruisgeteelde koei
(vroulike F1-dier) met ’n vaar van ’n
derde ras gepaar word. In hierdie stel-
sel word vroulike diere geselekteer om
by die omgewing en hulpbronne aan te
pas, terwyl manlike diere geselekteer
word vir eindprodukteikens, soos groei-
en karkaseienskappe. Een van die
grootste probleme in die stelsel is om ’n
volhoubare bron van vervangingsverse
van ’n hoë gehalte te kry.

ROTASIE-TERMINAAL
Hierdie stelsel kombineer die beste
aspekte van die tradisionele rotasie- en
statiese terminale stelsels. Die rotasie-
gedeelte van die stelsel voorsien die
vervangingsverse, terwyl die terminale
gedeelte toelaat dat die meeste van die
bemarkte kalwers geproduseer word
deur vinnig groeiende bulle.

Koeie word in die rotasie-gedeelte van
die stelsel gehou totdat hulle vier jaar
oud is. Daarna word hulle na die termi-
nale gedeelte van die stelsel geskuif en
al hul kalwers word bemark.

Die grootste nadeel van hierdie stelsel
is dat ’n groot kudde van minstens hon-
derdkoeienodig isendatdiestelselhoë
bestuursvlakke vereis.
Prof. Frikkie Neser is verbonde aan die
departement van vee, wild en weiding
aan die Universiteit van die Vrystaat.
Mnr. Michael Potso was ’n student aan
die Universiteit van die Vrystaat en is
tans inBotswana.

Rooi, kommersiële kruisbeestemet
kalwers.
Foto: Sytze Smit
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RYNO VAN DER MERWE

Ryno van der MerweNAMIBIË

Brahmane isbaieaanpasbaarenaard in
feitlik enigeomgewing, tot inwoestynag-
tige toestande, sooshier inNamibië.
Foto: verskaf

Die Brahman se invloed
in Namibiese beesbedryf

Sedert hul aankoms het die
Brahman ’n revolusie in die
beesvleisproduksiebedryf
veroorsaak, in so ’n mate dat
ongeveer 70% van die Namibiese
beeskudde vandag Brahman-bloed
bevat.

Mnr.Ryno
vanderMerwe

ie eerste Brahmanbeeste
het in 1954 via Namibië
(die destydse Suidwes-
Afrika) in Suider-Afrika
aangekom.Sedertdienhet

die ras hom goed in die land aangepas.
Volgens bronne het 60-70% van die
beeste wat deesdae in een van Meatco
se slagplase geslag word, in ’n mindere
ofmeerderemateBrahmanbloed.
Aangesien Namibië ’n halfwoestyn-

land is met baie uiterstes en moeilike
terrein vir diere om te beweeg, moet
daargoeie redesweeshoekom ’n ras só
’n groot impakhet.
Een van die belangrikste redes is

dat die Brahman uitstekend in hierdie
ekstensiewe toestande aangepas is en
in staat is om vanaf die veld markge-
reed teword.
Nóg ’n belangrike eienskap is dat die

Brahman later tande wissel, ’n groot
voordeel in gradering.
Die Brahman het ook die vermoë om

metbynaenige ras tekruisen ’nproduk
van hoogstaande gehalte te lewer. Dit

Die groei in die Brahman-stoetbedryf in Namibië (2006-’07 tot 2014-’15)

Jaar Getal telers Getal prestasie-
toetskuddes

Totale getal diere Getal manlike diere Getal vroulike diere Geskandeerde diere

2006-’07 83 40 11 361 3 834 7 942 887
2007-’08 83 40 11 776 4 098 8 540 858
2008-’09 91 45 12 574 4 358 8 948 745
2009-’10 101 57 13 301 4 500 9 526 1 075
2010-’11 105 58 14 468 4 651 9 817 1 051
2011-’12 111 64 15 754 5 048 10 706 1 402
2012-’13 116 74 16 127 4 874 11 253 1 414
2013-’14 123 91 17 615 5 367 12 248 1 321
2014-’15 127 104 19 736 6 163 13 573 1 562

is hoekom dit deel uitmaak van só baie
vandiesaamgestelderasseenkruisras-
beeste in die kommersiële en kommu-
nale kuddes inNamibië.
Die vroulike F1-kruisdiere is gesog as

moederdiere en die manlike nageslag
as speenkalwers, stoorosse en slagos-
se. In Namibië is vroulike F1-kruisings
van Brahman met Braunvieh en Brah-
man met Simmentalertipe gewild as
moederdiere; die Brahman vir sy ge-
hardheid, moedereienskappe en groei-
vermoë en die Braunvieh of Simmenta-
ler virmelk.

LEIDENDE ROL
Die Namibiese Brahman-telersgenoot-
skap speel op baie gebiede ’n leidende
rol in die veebedryf in Namibië. Dit was
een van die eerste rasse wat (reeds in
2002) met ultrasoniese skandering
van diere (bulle en verse tussen die ou-
derdomme van 300 dae en 800 dae)
begin het. Die genootskap probeer om
aan die voorpunt van tegnologiese
ontwikkeling te bly. Dit is deel van die

D
Suider-Afrikaanse Beesvleis Geno-
miese Projek, wat onder leiding van die
Landbounavorsingsraad in Suid-Afrika
uitgevoer word. Vyftien telers neem op
die basis van totale kuddewaarneming
deel. Dit beteken dat ’n koeikudde van
ongeveer 2 800diere gebruikword om
’n verwysingspopulasie met hoogs ak-
kurate data daar te stel en ook geno-
miese teelwaardes vir diere te bereken.
Die tabel toon die groei in die Brah-

man-stoetbedryf in Namibië sedert
2006-’07.
Die droogtes van 2013 en 2015 het ’n

demper op die groei in die getal gere-
gistreerde diere geplaas. Telers moes
streng seleksie toepas en kon slegs
die produktiefste diere behou. Die
2015-droogte het veroorsaak dat ’n
aantal telers wat ultrasoniese skande-
ring sou doen, hulle onttrek het omdat
hul diere te skraal was en/of op verskil-
lendehuurgronde loop.
Mnr. Ryno van der Merwe is die voorsit-
ter van die Namibiese Brahman-telers-
genootskap.
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ZIMBABWE Johan Norval

standighede presteer en aanteel. Die
beeste is nie kieskeurige vreters nie
en sluit lote, struike, blare en growwe
plantmateriaal in hul rantsoen in.
Hitte. Koeie handhaaf selfs in warm
toestande bo 40 ˚C hul melkproduk-
sie en eetlus. Die ruim velvoue bevat
sweetkliere wat deur voortdurende
afskeidings die liggaamstemperatuur
reguleer. Die swaaiende velvoue kan as
die dier se lugversorgingstelsel beskou
word. Die ras kan ook lae temperature
weerstaan, aangesien hitte vrygestel
word wanneer die velvoue saamtrek.
Moedereienskappe. Volgens Dirk het
die Brahman die sterkste moederinstink
van al die beesrasse. Koeie beskerm hul
kalwers altyd verbete teen indringers en
roofdiere.
Geboortegemak. Die kalwers is be-
treklik klein met ’n gemiddelde geboor-
tegewig van 25-35 kg. Koeie het ’n groot
pelvis wat geboortegemak verseker.
Melk. Die Brahman het baie ryk melk
met ’n hoë bottervetinhoud wat ideaal
vir kalwers is. Koeie lewer genoeg melk
van ’n baie hoë gehalte en verseker
goeie speenkalwers deurdat die mees-
te van die koei se energie aan melkpro-
duksie bestee word.
Parasietweerstand. Hierdie beeste
het ’n gladde, sensitiewe vel wat los,
beweeglik en olierig is. Die kort hare is
betreklik dig en staan regop. Die spier-
laag onder die vel is goed ontwikkel. Dit
bring mee dat parasiete doeltreffend

Daar is ’n goeie rede waarom
70% van die beeste op Harare
se nasionale veiling vanjaar
Brahmane was: Die ras is
uitstekend aangepas en daarom
kies boere hierdie ras.JohanNorval

Brahman bly
koning in
Zimbabwe

Mnr.DirkOdendaal

imbabwe se Brahmantelers
is steeds doelgerig in die
teel van rasegte beeste
en hulle word aangespoor
deur hul liefde vir dié ele-

gante beesras. Dit is waarom rasegte
BrahmaneenBrahman-kruisingssowat
60-70% van die nasionale beeskudde
uitmaak.

Mnr. Dirk Odendaal, voorsitter van die
land se Brahman-telersgenootskap,
sê vroeër het die land se veestapel uit
sowat 4,5 miljoen beeste in die kommu-
nale gebiede en 1,2 miljoen in die kom-
mersiële produksiegebiede bestaan.
Volgens sy skatting besit kommersiële
telers nou 30 000-40 000 beeste, met
’n toename in die kommunale gebiede.

Ondanks ’n magdom probleme het
die land nog 57 Brahmantelers, van wie
verskeie klein kuddes van 20-30 diere
aanhou. Daar is 3 966 geregistreerde
vroulike Brahmane en 1 506 bulle.

Zimbabwe ondervind ’n groter vraag
na rooi Brahmane, wat sowat 70% van
die Brahmanbevolking uitmaak.

Die naassterkste vleisbeesras is die
Tuli, gevolg deur die Boran. Daar is nog
telers met Simmentalers en Beefmas-

Z
ters, maar die meeste ander beesrasse
is tot niet.

VOORUITSIGTE VIR DIE
STOETBEDRYF
Dirk sê ’n ekonomiese herstel sal die
vraag na stoetbulle aanwakker. Nog ’n
voorvereiste vir herstel is die beskik-
baarstelling van bykomende landbou-
grond. “As benadeelde, kommersiële
boere meer grond kan bekom, sal hulle
meer vroulike diere kan aanhou, wat die
koop van duurder bulle regverdig.”

Die prys van goeie stoetbulle in Zim-
babwe beloop R58 000 tot R78 000.
Kommersiële boere slaag wel daarin
om goeie bulle vir R32 000 tot R45 000
te bekom.

Dirk gee elf redes waarom sy landge-
note die Brahman as hul gunsteling-
vleisbeesras verkies:
Aanpasbaarheid. Die Brahman pas
maklik by veranderde omstandighede
aan en kan hulself maklik in ’n nuwe om-
gewing handhaaf en onderhou. Die ge-
mak waarmee die beeste lang afstande
na weiding en water kan aflê, is ook pry-
senswaardig.
Gehardheid. Die ras kan in uiterste om-

‘As boere meer grond kan bekom, sal hulle
meer vroulike diere kan aanhou, wat die koop
van duurder bulle regverdig.’



Kontak: Hannes Vosloo Sel: +27 82 485 4507 / Daan Cornelius Sel: +27 79 696 4993
Kantoor: +27 17 632 7000 / E-pos: arc-en-ciel@sky-hill.co.za
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ZIMBABWE

afgeskud kan word. Die kort hare be-
moeilik ook die aanhegting van para-
siete. Minder siektes weens parasiete
kombydieBrahmanvoor.
Pigment. Die donker velpigment van
die Brahman beperk die voorkoms van
oogkanker en sonverwante siektes.
Lewensverwagting. Die produktiewe
lewe van ’n Brahmankoei kan langer
as 20 jaar wees. Volgens Dirk is daar
tans drie 16-jarige koeie in sy lede se
kuddes wat nog met kalwers kan spog.
Die Brahman is in staat om jaarliks ’n
sterk kalf voort te bring en stoetbulle
van die ras kan tot 12-jarige leeftyd suk-
sesvol in kuddes aangewend word. Die
Brahman is ongetwyfeld die koning van
kruisteling. Kruisras-Brahmane (F1) is
doeltreffend,groeigoedendievoerom-
settingsverhouding is goed. Hulle is ’n

maak. Die swak vertoning van die land
seekonomiestelegtergrootuitdagings
aandie nuwegeslag beestelers.
Volgens Dirk word toetreders ietwat
aan bande gelê deurdat die mark vir
beestedieafgelope tydmet sowat40%
gedaalhet.“Noukandie jongmannenie
die beeste wat hulle vir die mark voor-
berei het, verkoop kry nie. Dit lei selfs
tot bankrotskappe,” sê hy.
Daar is ook nie genoeg geld in om-
loop om vir mielies te betaal nie. Ander
struikelblokke vir boere is betreklik hoë
rentekoerse van 12%per jaar waarteen
geleendegeld terugbetaalmoetword.
Die swak mark het ’n demper op die
vraagnabullegeplaas. “Indiegeval van
die nasionale veeveiling in Harare waar
in die verlede sowat 250 bulle van die
hand gesit is, word deesdae net meer
as80bulle jaarliks aangebied,waarvan
70% Brahmane is wat goeie pryse be-
haal,” sê hy.
Vroeër jarehetverskeietelersproduk-
sieveilings aangebied, maar tans is hy
net bewus van twee Brahman-veilings
wat nog inZimbabweplaasvind.

uitstekende keuse vir voerkrale.
Beeshantering. Die Brahman is ’n in-
telligente dier wat maklik by ’n roetine
aanpas.Askalwersvan jongsafgereeld
hanteer word, word hul goeie tempera-
ment beklemtoon. Hul hantering is op
sybestewanneerhulleop ’nsagtewyse
benader word. Die Brahman is ook be-
kend dat hulle eers ná 24maande en so
laat as 32 maande tande wissel. Hulle
voldoendus langeraandieklassifikasie
as supergraad waarvoor die produsent
’n prysvoordeel kry.
Ekonomie. Aangesien die Brahman
siekteweerstand het, kan boere op vee-
artskoste bespaar. Danksy hul vermoë
omnatuurlikeweidingdeeglik tebenut,
is die insetkoste laer as by ander rasse.
Boerewathul eie grondbesit of grond
huur, probeer ’n bestaan in Zimbabwe

Die swak vertoning van Zimbabwe se
ekonomie stel egter groot uitdagings aan
die nuwe geslag beestelers.





44 Brahman 2015

ZAMBIË Johan Norval

OM MET BRAHMANE TE BOER IS LIEFDE ...

ONS MAAK DIT NET SIGBAAR.
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Sygrootsteversugtingisombepaalde
teelmateriaal in die hande te kry wat hy
vir teling in die land kan gebruik, pleks
van die semen wat beskikbaar is.

Hy is ook ’n embriotegnikus wat sy
opleiding in Amerika voltooi het. Em-
briowerk en dragtigheidstoetse is nie ’n
algemene praktyk in Zambië nie, maar
ditworddeesdaemeeralgemeenonder
skape en perde in die land gebruik.

Volgens Neville sal die bevordering
van die Brahman in ’n wyer streekver-
band ook inslag in Zambië vind, danksy
veral regeringsprogramme om die ge-
haltevandie landsevleisbeesbevolking
te verbeter.

Die Zambiese Brahmantelers koop
hoofsaaklik teelmateriaal van Suid-
Afrika en Amerika. Die semen uit Na-
mibië wat hulle gebruik, is dikwels
oorspronklik van Suid-Afrikaanse her-
koms. Persoonlik verkies hy om die
semen wat hy gebruik, elke paar jaar
met Amerikaanse semen af te wissel.
In sy teelprogram verkies hy om Ame-
rikaanse teelmateriaal nie keer op keer
te gebruik nie aangesien die Zambiese
veldtoestande nie vir uiters groot diere
geskik is nie. Dis ook hoekom hy Suider-
Afrikaanse semen by Amerikaans ge-
teelde koeie gebruik.

GEHARDHEID
Die Brahman se gehardheid en weer-
stand teen siektes is van die eienskappe
wat die ras in Zambië gewild maak. Die
eienskapwatNevilleopsyplaasdiebes-
te pas, is die moedereienskappe. “Ek

Groter samewerking tussen
stoettelers op ’n wyer Suider-
Afrikaanse streekvlak sal
die vloei van teelmateriaal na
ander dele van Afrika aansienlik
vergemaklik.JohanNorval

Groter samewerking sal
Brahman in Zambië baat

ambiese Brahmantelers
het nie geredelik toegang
tot ’n wye verskeidenheid
teelmateriaal vir die ver-
betering van die ras in hul

land nie.
Mnr. Neville Pinkney, voorsitter van

Zambië se Stamboekvereniging en

self ’n Brahmanteler, sê dit is moeilik
om bulsaad in die hande te kry weens
die kwarantynvereistes ten opsigte van
bulle wat vir lang tye van diens op plase
onttrekmoetword.Hyisdievoormalige
voorsitter van die Zambiese Brahman-
telersgenootskap en voorsitter van die
Dorperskaaptelersvereniging.

Mnre.Neville
Pinkney (regs),
voorsitter
vanZambië
seStamboek-
vereniging, en
JanvanZyl,
raadslid van
dieBrahman-
beestelersge-
nootskapvan
Suid-Afrika,
opPinkneyse
plaas tydens
’nbesoekaan
Zambiëdeur ’n
Suid-Afrikaan-
seafvaardi-
ging.

Z
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Genetika wat op die veld werk!
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Tel. 011 883 6018 • E-pos: derrick@derrin.co.za

Dr. Derrick van Schalkwyk, Sel. 082 558 8984

meendié bees kan nie asmaternale ras
geklop word nie, veral wanneer dit by
die grootmaak van sterk speenkalwers
of nageslag vir die voerkraal kom.”
Volgens Neville se raming het die

Brahman aanvanklik ’n bydrae gelewer
tot sowatdiehelftevandie landsekom-
mersiële kruisings. “Die ras het ietwat
veldverloor teenoordieBoran,maarek
meen daar is ’n terugkeer na die Brah-
man in Zambië,” sê hy. “Die Brahman
is minstens die voorkeurras onder die
groep opkomende boere.” Sowat 99%
van die beskikbare Brahmanbulle word
deur die opkomendeboere opgeraap.
Die tradisionele teler het begin weg-

beweeg van die Angoni-tipe inheemse
beeste. “IndiegebiedbyMalawaarbaie
beesteaangehouword, sal telersvir jou
onomwonde op die Brahman se weer-
stand teen siekte wys as die hoofrede
vir hul voorkeur vir die ras.”
In Zambië kraai die Boran steeds ko-

ningasdievleisbeesrasmetdiemeeste
geregistreerde beeste, gevolg deur
Brahman, Bonsmara, Santa Gertrudis,
Sussex en ’n klein getal Simmentalers

enAngus.Zambiëseinheemserasisdie
Angoni, ’n kleinerige Sanga-tipe bees,
asook die Tuli wat ook in Zimbabwe
voorkom. “Ons het ook verskeie ander
inheemse rasse in Zambië, maar hulle
word nie namywete op ’n kommersiële
skaal geteel nie,” sê hy.

KOEIKUDDE
Die Zambiese Brahmantelersgenoot-
skap het tans net ses telers wat saam
sowat 1 000 geregistreerde koeie het.
Daar is egter sowat 25ander telersmet
’n totalekoeikuddevan4000tot5000
watBrahmanbulle beskikbaar stel.
Dievraagnabullevan ’ngoeiegehalte

in Zambië is betreklik goed, sê Neville.
Goeie pryse word vir teelmateriaal be-
taal. “Daar is wel telers wat net ’n goeie
bul wil bekom, wat meebring dat bulle
dikwels verkoop word sonder dat hulle
aandienodigerasstandaardevoldoen.”
Hy meen dat dié neiging beveg moet

word. “Dit is hoekom ek my daarvoor
beywer om die registrasie van diere te
bevorder sodat inspekteurs die teeldie-
re kanuitsoek.”

Tydens ’n kort besoek aan die land
deur mnre. Wessel Hattingh, voorsitter
van die SA Brahmantelersgenootskap,
en Jan van Zyl, mederaadslid, het hulle
ook die Cantlay- en Coventry-families
besoek wat al vir vier generasies Zam-
biërs is.
Hulle boer met suiwer Brahmankud-

desvan2000tot3000koeieenbehaal
steeds genetiese verbetering. Hierdie
families, asook die Franklin-familie, se
kuddes bewys dat Brahmane se toe-
koms indie landverseker is.Hulle is van
die grootste kommersiële leierboere
wat ook op groot skaal met suikerriet,
piesangs enmielies boer. Die gemiddel-
deprysvir kommersiëleBrahman-bulle
inZambië is sowatR26000-R40000.
Neville boer die plaas Cisera van 900

ha by Mazabuka, suidwes van Lusaka.
Sy Brahmanstoetery bestaan uit 70
koeie. Hy boer ookmet sowat 150 kom-
mersiële Brahmankoeie, 200 Dorper-
ooie en50Boerbokke.
Gehalte, rasverbetering en onder-

steuning vanmedeboere lê homnaaan
die hart.
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BOTSWANA Charl van Rooyen

www.myfarming.co.za

Yusuf Moosa

Limpopo | Suid-Afrika

Tel. +2715 590 1786/2786

Faks +27866 724 600
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Volg ons op:

ie Brahman is die ideale bees
ras vir Afrika se toestande
omdat dit die grootste veel
sydigheid in programme vir

kommersiële kruisteling en stoetteling
bied vanweë sy goed aangepaste eien
skappeas ’n tropiese ras.
Terselfdertyd het die ras karkaseien
skappe waarvoor die internasionale
beesvleisbedryf vra, sê mnr. Monty

Chiepe, een van Botswana se groot
Brahmantelers.
Hy boer op plase in verskillende dele
van Botswana met wit Brahmane en
het ’n KI en embriostasie by Gaborone
waar hy hom voorberei vir die uitvoer
vanmeerderwaardige teelmateriaal na
veral ander lande in Afrika. Hy het eers
kommersieel geboer, maar het sedert
1996 ‘n volwaardige stoetery. Hy het

Een van Botswana se voorste
Brahmantelers het sy eie
embriosentrum gevestig
sodat hy aan die voorpunt van
ontwikkelinge kan bly.Charl vanRooyen

D

Afrika se groei bied
groot geleenthede

reeds 175 Brahmane van veral Suid
Afrika enAmerika ingevoer.
Afrika se sosiaalekonomiese om
standighede, sowel as die kommersiële
voordele van winsgewende boerderye,
bevoordeel die Brahman. Botswana is
halfwoestynen ’nbaiegrootdeel vansy
beesbevolking het Brahmanbloed om
dat die ras uiters geskik en aangepas is
vir sulke omstandighede.
Monty sê die stygende vraag na voed
sel en veral vleisproteïen vanweë die
wêreld se groeiende bevolking en die
groeiendemiddelklas inAfrikavergroot
die noodsaaklikheid vir beter produkti
witeit en gehalte in hierdiemark.
Verder is daar Afrikagemeenskappe
wat ’n algehele verandering van denke
nodig het sodat hulle relevant kanword
en ’n sleutelrol in hul beesbedrywe en
ekonomieë kan speel. “Inmy reise deur
verskeie Afrikalande en interaksie met
verskeiebelanghebbendeshetekbesef
die behoefte aan toepaslike en beteke
nisvolle oplossings kan nie oorbeklem
toonwordnie,” sêMonty.

PASSIEVOL OOR
BRAHMANE
Dit is duidelik dat hy passievol oor die
Brahman is. Hy het tien jaar (1986 tot
1996) bestee om navorsing oor die ras
in SuidAfrika enAmerika te doen voor
dat hy begin het om teelmateriaal in te
voer. Hy het uiteindelik sowat 170 verse
en koeie en tien bulle ingevoer.
“Ekwoueersdie rasverstaansodatek
beeste kan teel waarmee ’n mens mak
lik kanboer enproduktiefwees,” sê hy.
Telers inBotswanaregistreerhuldiere
by die Brahmanbeestelersgenootskap
vanSuidAfrika.

Mnr.Monty
Chiepeby
’nklompie
embriokalwers
in syembrio-
sentrum.
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VERKOPE Charl van Rooyen
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GEHARDHEID, VROULIKHEID, VRUGBAARHEID

en UITSTEKENDE MOEDEREIENSKAPPE

ltesaam 888 geregistreerde
Brahmane is van 1 Maart
2014 tot 31 Januarie 2015
uitgevoer, volgens die Brah-

man-telersgenootskap. Verreweg die
meeste diere is aan Namibiese telers
verkoop (536), gevolg deur Botswana
(185), Zambië (128), Zimbabwe (34),
Amerika (4) en Swaziland (1).

Die redes is voor die hand liggend,
wantAfrikabenodigdierewatnahulself
kan omsien en in uiterste toestande
produseer en presteer; dus beeste wat
die beskikbare weiding van bosse en
grasse doeltreffend benut en lae inset-
koste vereis. Daarby is Brahmane ook
uitstekende moeders wat maklik kalf
en hul kalwers altyd as groep teen roof-
dierebeskermengedurigwaaksaamen
oplettend is.

Brahmane vul alle rasse aan – veral
die inheemserassevandieverskillende
Afrikastate–envoegwaardetoeomdat
hul erfdwang en basterkrageffek so

sterk in die nageslag weerspieël word.
Binne Suid-Afrika styg die vraag ook

steeds en baie teelmateriaal word tus-
sen suksesvolle boere verhandel. Die
totaleoordragte (binne- enbuitelandse
verkope) het gedurende hierdie tyd-
perk 4 705 beloop. Dit bewys hoe dina-
mies die Brahmanbedryf tans is aange-
sienbyna10%vandiedierevaneienaar
verwissel het.

Suid-Afrika het tans 51 277 geregis-
treerde Brahmane en 9 904 diere op
die Hulpstamboek, vir ’n totaal van
61 181.

Die vraag na Brahmane in Suider-
Afrika is tans groter as die aanbod en
ditwordookweerspieël indiehoëpryse
wat behaal word.

Voornemende en bestaande boere
word aangemoedig om rasegte beeste
te teel aangesien ’n baie groot vraag na
Brahmane in Mosambiek, Zimbabwe,
Angola, Botswana en Namibië bestaan
en voortdurend groei.

Baie Brahmane uitgevoer en verkoop

Groot getalle
Brahmane word
jaarliks deur Suid-
Afrikaanse telers
na telers buite die
landsgrens uitgevoer,
die meeste na
buurlande in Afrika.

Charl vanRooyen

A
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SMS “Kamera” na 33903 en ons sal jou terugbel

Normale prys: R5 200,00
Spesiale prys: R4 200,00
- 12MP MMS & GPRS
- Kombinasiepak 
 beskikbaar
- HD-video en -klank

Die rede waarom ons kameras duurder is:
• 98% goedkoper as konvensionele stelsels! 
  ’n reuse-besparing van tot meer as 
  *R6 500 per jaar op fotolewering
• Geen gesukkel om die kamera se verstellings
  reg te kry nie - dit word vooraf gelaai.
    Al wat jy hoef te doen is om ’n slimfoon met 
  internettoegang te hê.
• Jy hoef net ’n gebruikersnaam en die wagwoord
  in te sleutel om toegang te hê tot die foto`s wat die
  kamera vir jou stuur.

Normale prys: R6 999,00
Spesiale prys: R5 500,00
- 12MP wyehoek
- Kombinasiepak beskikbaar
- HD-video en -klank

R3 299,00 MMS
Sluit in:
- 12MP kamera
- Swart infrarooi
- Een-jaar waarborg

Kamera-kombinasie: R8 499,00
Spesiale prys: R6 999,00
Sluit in: 
SD 8 Gig – Batterye
Metaalomhulsel – Rica SIM 
– Voorafgelaaide data 
– – Spesiale programmatuur vir foto’s 98% 
 goedkoper as konvensionele metodes 
– Tegniese ondersteuning 
– Vooraf opgestelde kamera en 
 addisionele lang-reeks antenna.

Spandeer meer as 
R10 000 

en kry ’n gratis
Soft Shell-baadjie

ter waarde van
R1 599

Baadjie-kleure & kappie-aanhegsels 
mag in klein mate verskil.

SOFT SHELL-BAADJIES
SPESIALE 

BEKENDSTELLINGSAANBOD 
- R899

Gewone prys - R1 599

Digital Camo
Khaki

Tactical 
Special Ops 

Black-2

Foto geneem deur bekende 
oorsese kameravervaardiger.

Foto geneem deur ’n
Willburg-kamera.
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Komga Oos-Kaap

Bewese bloedlyne, voorspelbare prestasie
Hartwater-, rooiwater- en galsiekteveld

16de Jaarlikse

BULVEILING
Donderdag

10 Sept. 2015
-12:00

LINCOLN
KOMGA

OOS-KAAP

50 SUIWER
GRYS

MANSO-BULLE

7 BORMAN-
BULLE

Navrae:

OBS – geteel en grootgemaak op gras, natuurlik!

RUSTENBURG
NOORDWES

30 Jaar
van Suiwer
Rooi Teling



Barenbrug - oor die 100 jaar ‘n leier in weidingsgewasse wêreldwyd

BARENBRUG INTERNASIONAAL TREF SA MARK

Gematigde Grasse

Eenjarige

Somergrasse

Subtropiese Grasse

Hoofkantoor 021 979 1303 www.barenbrug.co.za

Weidingsopsies wat alle aspekte van 'n voervloei aanspreek

Sigorei

Loubser: 071 604 5965 lwille@barenbrugsa.co.za Wes-Kaap

Dave: 082 839 9837 dsharpe@barenbrugsa.co.za KwaZulu-Natal

Jaco: 082 940 8383 jkellerman@barenbrugsa.co.za Wes-Kaap

Nuutste Materiaal

Nuutste Voordele

Nuutste Konsepte

Peulgewasse

Douw: 082 826 8222 dsteyn@barenbrugsa.co.za Noordelike Streek

Ook Beskikbaar

Leon: 072 700 8519 ljvv@barenbrugsa.co.za Oos-Kaap

Commander Sigorei is suksesvol in all opsigte
Volhoubare weiding in Suid-Afrika sal altyd ‘n uitdaging bly weens ons wissel-
vallige en tog ekstreme klimaat, toeganklikheid tot voldoende waterbronne
en die voortdurende druk wat geplaas word op produsente om maksimaal
te produseer. Sukses met seisoenale produksie het belangriker geword as net
algehele produksie per jaar weens die kosteknyptang om voer in te koop en
tekorte aan te spreek. Sukses met seisoenale produksie het na 2 jaar die weg
gebaan vir Commander sigorei.
Commander is ‘n volhoubare, blaarryke krui met ‘n diep penwortel wat alle

aspekte van somerproduksie aanspreek. Uitstekende gehalte, smaaklikheid
en produksie gedurende die strawwe maande van Januarie tot Maart maak
Commander ‘n moet in elke weidingstelsel. Commander vestig baie vinnig
en indien grondtemperature warm genoeg is kan daar binne 6 weke gewei
word. Die beste produksie gaan gepaard met besproeiing en stikstoftoedie-
ning na elke wei. Dit is uiters geskik vir produksie onder permanente besproei-
ing, maar kan ook suksesvol wees onder droëlandtoestande met ‘n gemiddelde van 500 mm-reën p.j.
Commander word primêr as enkelspesie gevestig, maar is ook die ideale komponent waar multi-spesieweidings

voorkeur geniet. In ‘n enkelspesiestelsel sal Barduro- rooi klawer ‘n wyse toevoeging tot Commander wees om algehele
gehalte aan te spreek en ook om enige spasies tussen die sigorei toe te maak. Barduro, wat ‘n droogteweerstandige
rooi klawer is, skakel goed in by die volhoubaarheid van Commander met sy diep penwortel en die grondprofiel word
ook op op hierdie manier baie beter benut.

“Ek het ’n produk gesoek wat droogteweerstandig is en aangesien Commander ‘n diep penwortel
het, kry ek ook beter benutting van my voedingstowwe in my grond.” (Annoniem van Tsitsikamma)

Weisiklusse oor die somer behoort so gou as 21 dae te wees en ‘n kenmerk van Commander wat
veral uitstaan, is sy vermoë om strawwe weiding te kan hanteer.

“Ek het dit regtig baie straf bewei en dit het baie vinnig gegroei en herstel na elke strawwe be-
weiding.” (Annoniem van Tsitsikamma)

“Het 5 500 speenkalwers afgerond op 40 ha oor ‘n tydperk van 3 maande en die Commander
het die vertrapping uitstekend hanteer.” (Beefmaster, Christiana)

In multi-spesieweidings kombineer dit uitstekend saam met Icon-lusern, Baroptima- lang swenk-
gras en Trojan- meerjarige raaigras. Verskillende spesies presteer op verskillende tye en dra by tot
‘n beter voervloei, asook beter benutting van die algehele grondprofiel. Commander dra ook by
tot natuurlike belugting in die grond as gevolg van sy penwortelstel wat groot voordeel inhou vir
geenbewerking.
Commander is nie nog ‘n “wondergewas” wat al ons voervloeiprobleme gaan oplos nie, maar

dit is verseker die antwoord op ons somertekorte. Wat dit egter uniek maak is dat dit tot diep in die
winter aktief bly.

Commander sigorei in multi spesie weiding.

Commander sigorei
en Barduro rooi
klawer mengsel.
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Julie 2015 Suid-Afrikaanse Brahmangroep – Breedplan Beraamde BLUP-waarde
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en van Zimbabwe se mees
geliefde veekundiges, dr. Ja-
pie Jackson, onthou nog sy
eerste kennismaking met ’n
groep ingevoerde Brahmane

uit Texas met nostalgie.
Jackson het sy opleiding as veearts in

1954 by Onderstepoort in Suid-Afrika
voltooi. Die 84-jarige grysaard is in die
destydse distrik Fort Victoria gebore.
Sy familie het voor Zimbabwe se groot-
skaalse grondhervorming by Gutu met
3 000 beeste geboer. Gutu is op twee
na die grootste distrik in die provinsie
Masvingo, in die suide van Zimbabwe.
As student het hy sy vrou, Hannalah,

’n Afrikaanse nooi uit Pietersburg (van-
dag Polokwane), ontmoet. Die egpaar

woon nou in ’n aftreeoord in Bulawayo,
genaamdQalisa, dieNdebele-woord vir
die begrip voleinding.
Jackson is steeds volstoom besig

met dragtigheidsondersoeke en vee-
inspeksies oor die hele Zimbabwe. Die
afgelope vier jaar het hy sowat 12 000
dragtigheidondersoeke per jaar uitge-
voer. Hy het vanjaar reeds 16 000 on-
dersoekegedoen.Vroeërwas sywerks-
las sowat 60 000 ondersoeke per jaar
en hy het reeds sowat 1,6 miljoen drag-
tigheidsondersoeke en inspeksies in sy
loopbaan op sy kerfstok.

AANSTELLING AS VEEARTS
Japie se eerste aanstelling as plaas-
veearts was op die veeplaas Liebig in

die distrik Wes-Nicholson, Beitbrug,
omtrent halfpad tussen Zimbabwe se
naasgrootste stad, Bulawayo, en die
Suid-Afrikaanse grensdorp Beitbrug,
langs die hoofpad en spoorlyn na Suid-
Afrika. Die sowat 70 000 beeste op die
plase was hoofsaaklik Afrikaners, wat
ook ’n Afrikaner-stoetery ingesluit het.
Mnr. John Vavasour, ’n Nieu-Seelan-

der wat die Liebig-veeplase in Argen-
tinië bestuur het, is in dieselfde jaar as
Japie se aanstelling as die Zimbabwie-
se bestuurder van Liebig aangestel.
John het in 1955 ’n groep Brahmane

van die bloedlyn De Manso uit Texas
ingevoer, vermoedelik vandieHudgins-
stoetery wat vandag nog bestaan. “Op
die skip was nog ’n groep Brahmane

Zimbabwe se huidige geslag
Brahmane is die nasate van
enkele diere wat ses dekades
gelede ingevoer is. Een van die
land se gesoute veeartse onthou
die vroeë jare.JohanNorval

Grys veearts onthou Zim
se eerste Brahmane

Brahmane isvandagdieoorheersende
beesras inZimbabwe.Dieeerstebeestevan
hierdiepuik ras is sesdekadesgeledevan
Texas inAmerika ingevoer.

E
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wat vir Mashonaland bestem was. Na
mywetewasdie tweegroepedieeerste
Brahmane in die destydse Rhodesië,”
sê Japie.
Die Brahmane wat op die plaas Towla

beland het, was vyf bulle en 24 verse.
Hulle was almal wit, met sommige wat
skakerings van liggrys en donker ver-
toon het, en sommige wat effens geel-
bruin was. Die gunstelingvers in die
trop is derhalwe Yellow Rose of Texas
gedoop.
“Ekonthou selfs die namevandie bul-

le,” sê hy. “Hulle was Certo de Manso,
Serge deManso, Lougie deManso, Too-
le deMansoenRittenour deManso.”

INSEMINASIE
Japie se eerste taak was om die inge-
voerdebeesteteenondermeerhartwa-
ter in te ent, maar die hoofdoel was om
semen te versamel en soveel moontlik
vandieplaas sekoeieenversekunsma-
tig te insemineer. “Dit was in die begin-
jare vanKI,” vertel hy.
Baie ure of dae is bestee met die

kunsvagina, maar die bulle wou nie
saad stort nie. “Ek het selfs probeer
om saad te tap in die teenwoordigheid
van bronstige koeie, maar sonder suk-
ses. Die uitdrukking op hul gesigte het
gespreek van totale onbelangstelling.”
Ten einde laaste het Japie hom ge-

wend tot die gebruik van ’n elektriese
stroom. Hy het ’n fiets se dinamo ge-
bruik, aangedryf deur ’n slypsteen wat
met rubber oorgetrek is. Hy vertel dat
hy met een hand, waaraan die kontak-
punte aan twee vingers gekoppel was,
in die bul se rektum en met die ander
hand,watdie slypsteengedraai het, toe
daaringeslaaghetomdiesemente tap.
Dit is met eiergeel en afgeroomde

melk verdun en ’n stof is bygevoeg om
die pH-waarde van die mengsel te sta-
biliseer. “Daardie semen het slegs vier
dae lank in die destydse paraffien-ys-
kaste van 1955gehou,” sê Japie.
Die koeie het die volgende probleem

opgelewer. Die suiwer Afrikaner-koeie
was in die middel van die plaas en die
honderde koeie wat vir KI gereed was,
was sowat 30 km of verder beskikbaar.
Dit het beteken dat hy ’n soort sinchro-
nisasie-stelselmoesuitwerk.Dieuitein-
de was dat hy en sy span tussen 50 en
100 koeie per geleentheid kon voorbe-
reiwat binnedrie daeophitte sou kom.
Daarna het ’n ritueel gevolg waarty-

dens semen oor twee dae ingesamel
is, terwyl die bottels met semen op

dieBrahmangeneemhet. Binne ’n paar
dekades het die Brahman die land oor-
geneem.
Die redes hoekom die Brahman binne

dekades na die ras se vestiging in die
destydse Rhodesië as die gunsteling-
beesras oorgeneemhet?
Japie verduidelik ditwasdieBrahman

se kragtige lewensvatbaarheid wat die
oog van die kommersiële telers in die
land gevang en dit so ’n aanloklike ras
gemaakhet. “Hullehetelegantvertoon
en spoedig het hulle die nasionale bul-
veilings oorheers.”
Bykans 57% van die 65 bulle wat op

2015 se nasionale veeveiling in Harare
van die hand gesit is, was Brahmane
wat teen ’n gemiddelde prys van $3 185
(sowat R39 812) verkoop is. Die veiling
se gemiddeld van die ander 28 bulle
van sewe vleisrasse was $2 957 (sowat
R36962).
In die kommunale gebiede het die

plaaslike inwoners ook belangstelling
in die Brahman begin toon, al was hul
voorkeur vir die inheemse beesrasse.
Volgens Japie kom die Brahman-teel-
materiaal vandag ook betreklik wyd
in die tradisionele stamgebiede voor
nadat van dié boere bulle aangeskaf
het. “So ver jy deur die land reis, sien jy
beestemet langhangore,” sê hy.
Indielaeveldstrekewaarblaarweiding

vir beeste ook van belang is, kan die
Brahman die blare beter benut. “Hulle
is hoër op die been en kan die blare in
die boonste dele van die bosse bykom,”
sêJapie.Volgenssywaarnemingopdie
plaas Liebig was die Brahman ook be-
ter bestand teen die hitte as die ander
beeste. “Ek het dikwels in die somer die
Brahman in die son aangetref, terwyl
die ander beeste die koelte opgesoek
het.”
Een ongunstige aspek van die Brah-

man issygevoeligheidviruiterstekoue.
Japie onthou reënweer in November
1968watmet’nvlaagvankouegepaard-
gegaan het. Die meeste van die derdui-
sende beeste wat van koue gevrek het,
wasBrahmane.Ditkantoegeskryfword
aan die feit dat die ras se verhouding
van veloppervlak tot liggaamsgewig
groter is as dié ander rasse.

ROL IN KRUISTELING
Japie is gaande oor die rol wat die ras
in kruisteling in die geskiedenis van
Zimbabwe gespeel het: “Van al die
kruisraskoeie waarmee ek in my loop-
baan te doene gekry het, is die Afrika-

die derde dag so koel as moontlik na
die koeie vervoer is vir die KI-sessies
die middag en die daaropvolgende og-
gend. Die koeie het daarna by gewone
bulle geloop.
Dié proses is herhaal totdat sowat

1000koeiegeïnsemineer is. Indiedaar-
opvolgende jaar isdieselfdeprosesher-
haal. Dié twee seisoenehet sowat 1000
Brahmankruisings opgelewer.
“Die verskil tussen die kruiskalwers

en die gewone Afrikanerkalwers was
drasties. Aanvanklik is al die kruisras-
bulletjies as kuddebulle gebruik en die
vroulike kruisings is met rasegte Brah-
manbulle gepaar.”
Die enigste twee bulle wat as semen-

skenkers gebruik kon word, was Certo
en Serge. “Ek kan hulle nou nog voor
my sien staan,” sê Japie. “Hulle was die
voorvaders van baie van die langoor-
beeste vanons laeveld.”

BRAHMAN SE ONTSTAAN
Die ontstaan van die Brahmanras in
Zimbabwe het met groot opgewon-
denheid onder telers gepaardgegaan,
aangesien dit iets nuuts vir die bedryf
was. “Hul voorkoms was so anders en
elegant. Die plaaslike inwoners het hul-
le dadelik ‘Madzungudza’ genoem,met
verwysingnadiedierese losvelleendie
langore,” sêhy. “Dié benaminghet lank
gehou,maar ek hoor dit niemeer nie.”
Hy vertel ook dat die Afrikanertelers

met kommer kennis van die koms van

Dr.JapieJackson
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ner x Brahman die suksesvolste in die
laeveld-toestande.”
Die bloubosluis wat veral diere met

’n langer haarkleed teister en teen by-
kansaldiedipstowwebestand is,pladie
Brahmanminder as vir ander beeste.
DieBrahmansukkelegter ietwatmeer

met syweerstand teen die bontbosluis.
Hullepakdiebeesteveral indie losvelle
en by die spene en volgens Japie se
waarneming is hulle ook vatbaarder vir
hartwater as die inheemse beeste van
Zimbabwe. Indiegeval vanhartwater is
die Brahman egter minder vatbaar as
die ander uitheemse rasse.
Maar watter bepaalde eienskap het

’n bees, oor die onderskeie rasse heen
beskou, nodig om die bedryfsleier in
Zimbabwe tewees?
Japiesegesigvertrek in ’nglimlag toe

hy die vraag beantwoord: “In die land
is die vernaamste struikelblok veedief-
stal.VeediewesteelniemaklikdieBrah-
man nie. Die Brahman is waaksaam en
vlugvoetig en kan maklik wegkom. Die
Europese rasse word maklik in die veld
geslag endie vleisweggedra.”

’n Eienskapwaarvan hy hou, is die ras
se intelligensie. “Die vernaamste voor-
vereiste om met Brahmane te boer, is
die kennis oor hoe om hulle te hanteer.
Net ná hul vestiging, het die mense nie
geweet hoe om met hulle te werk nie,
maar dit het algaande reggekom.”
.

VRUGBAARHEID
Wanneer die koei ’n kalf soog, krymelk-
produksie in haar liggaam voorrang.
Wanneer sy goed melk produseer, het
sy nie genoeg reserwe-energie vir ont-
wikkeling in die eierstokke nie, behalwe
wanneer haar voeding voldoende is.
Japie het by Herefords, Afrikaners en

die Brahman opgelet dat bevrugting
daaronder lywanneerdiekoei soog. “In
die geval van Brahmanstoeterye waar
die voedingspeil voldoende is, is daar
geenproblememet bevrugting nie.”
Die Brahman se dragtigheidstydperk

is sowat twee weke langer as dié van
Bos taurus-rasse.
As ’n koei elke jaar kalf, moet sy drie

maande later in haar laktasietydperk
bul vat. Dit is wanneer gunstige voe-

dingspraktyke vanuiterste belang is.
“Ek het al met baie vrugbare Brah-

man-kuddes te doen gekry. Daar is niks
fout met die vrugbaarheid van die ras
nie. Die voedingsaspekte van die koei
speel ’n belangriker rol in haar vrug-
baarheidsiklus.”
As hy weer die keuse gestel word om

’n kommersiële veldbeeste op sowat
10 000 ha in laeveldtoestande, soos
in Zimbabwe, aan te hou, sou sy keuse
ongetwyfeld op die Afrikaner x Brah-
man-kruising val. “Hier op ons hoëveld
met sy suurveld sou ek ’n inheemse ras
soos die Mashona verkies. Dit is ’n baie
kleiner bees as die Brahman, maar die
Mashona het hom al hier as ’n uitste-
kende keusebewys.”
Wanneer Zimbabwe se veestapel

weer opgebou word, sal baie beeste
nodig wees en die vraag na Brahmane
sal waarskynlik verder toeneem. Die
Brahman sal altyd in aanvraag wees,
sowel manlike as vroulike diere, sê die
lewenslustige, gesoute, kundige vee-
arts wat waarskynlik die wêreldrekord
vir dragtigheidsondersoekehou.






