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KRUISTELING
Ons het ook in die vorige bylae geleer 
dat suiwer rasse by suksesvolle kruis-
teling betrokke moet wees, anders is 
ons op die pad van verbastering. U het 
dus suiwer Brahmane nodig as u suk-
sesvolle kruisteling wil toepas.

Me. Anette Theunissen van die Vaal-
harts-proefplaas het in Bylae 1 statis-
tieke verskaf wat bewys dat, in teen-
stelling met ander rasse, die maternale 
basterkrag van Brahman-koeie die ge-
boortegewig verlaag. Dit is wat ons 
graag wil hê: maklike geboortes. 

Sy het verder bewys die teenoorge-
stelde kan bereik word met speenge-
wigte waar die Brahman gekruis met 
Bos taurus-rasse tot 29,3 kg meer op 
speentyd weeg. Teen ’n markprys van 
R22,50/kg vir speenkalwers bete-
ken dit ’n waardevermeerdering van 
R659,25/kalf, wat ’n beduidende ver-
skil aan ’n boer se inkomste maak. 

In Namibië bevat die nasionale kudde 
70% Brahman-bloed en Zimbabwe se 
nasionale kudde het 80% Brahman-
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BRAHMANE JAN VAN ZYL

aarom Brahmane in Sui-
der-Afrika? was die tema 
van Bylae 1. Dit het my 
geleer dat ek deel van ’n  

dinamiese ras met dinamiese leiers in 
’n onontginde Afrika-mark is.

Die Brahman is ’n wêreldleier en oor-
heers sedert sy ontstaan in 1924 tot 
vandag die wêreldkaart. Dié ras oor-
heers die nasionale kudde in Brasilië, 
Australië, Suid-Afrika, Namibië, Bo-
tswana en Zimbabwe met syfers van tot 
70% tot 80%. Van die redes daarvoor 
kry u in hierdie bylae uit die monde van 
vooraanstaande kommersiële telers 
wat onafhanklik hul lewenservarings 
met die leser bespreek.

Ek het ook geleer die Brahman is op 
die genetiese voorpunt. Dit sal die eer-
ste ras wees wat gekoppelde teelwaar-
des tussen lande en vastelande gaan 
hê omdat Australië, Amerika, Suid-
Afrika en Namibië se data en metings 
deur middel van Breed plan vergelyk 
gaan word om ’n internasionale teel-
waarde te bekom.

Marknavorsing deur dr. Dirk Strydom 
van die Universiteit van die Vrystaat 
(UV) bewys dat die Brahman en Brah-
man-verwante teelmoeders die Suid-
Afrikaanse nasionale kudde oorheers 
met ’n markaandeel van 52% en dit 
werk ook deur na die voerkraalbedryf. 

Die UV se navorsing toon die Brah-
man staan alombekend as die Koning 
van Kruisteling. Die Brahman is aanvul-
lend tot alle vleisbees- en melkrasse 
oor die wêreld heen. Vandaar prof. F. 
Schoeman se aanhaling: “Daar is nie 
’n ideale beesras nie, maar geen ander 
ras in die wêreld was by die ontwikke-
ling van só ’n groot aantal sintetiese 
rasse betrokke as die Brahman nie.” 

Altesaam 19 sintetiese rasse is uit die 
Brahman ontwikkel, soos die Brangus, 
Beefmaster, Droughtmaster, Simbra, 
Santa Gertrudis en Braford.

Jan van Zyl, ’n raadslid van die Brahman 
Beestelersgenootskap van SA. Foto: Verskaf

Dit is vir my ’n voorreg om u as leser se geheue te verfris oor Bylae 1,  
en u opgewonde te maak oor Bylae 2 wat u nou vashou. Ons gee ook 
graag ’n voorskou van Bylae 3 wat in September 2016 gaan verskyn.

Waarom ons opgewonde 
is oor die Brahman-ras

bloed. Zambië en Botswana se kuddes 
word ook deur Brahman-bloed oor-
heers. Dit kom nadat Brahmane eers 
70 jaar gelede na Afrika ingevoer is.

Ons het in Bylae 1 met dr. Japie Jack-
son van Zimbabwe kennis gemaak. 
Hy is die wêreld rekordhouer vir die 
meeste dragtigheidsondersoeke en 
het Brahman-bloed by ’n kudde van  
70 000 beeste ingebring. 

Ondervinding het hom geleer oor 
die belangrike rol van Brahmane in 
Afrika en veral as Koning van Kruiste-
ling. Danksy die ras se vrugbaarheid, 
aanpasbaarheid, intelligensie en sterk 
moedereienskappe om hul kalwers en 
die trop te beskerm, was dit duidelik 
Brahmane gaan Zimbabwe oorheers.

AANPASBAARHEID
Bylae 2 se tema is: Koning van Aan-
pasbaarheid. Dit gaan veral ’n rol speel 
namate aardverwarming se uitwerking 
verder ontwikkel. Prof. Michiel Scholtz 
vertel in sy artikel wat boere kan ver-
wag. Dit is ons verantwoordelikheid om 
betyds voor te berei.

Suider-Afrika word tans gestrem deur 
die ergste droogte in dekades. Die sterk 
span van die UV gee waardevolle raad 
wat u moet bestudeer as u volhoubaar 
met beeste wil boer. Hulle sluit mooi 
aan by Japie se artikel oor wat die 
Brahman se eienskappe is wat hom so 
aanpasbaar en gesog maak, veral sy 
loopvermoë, benutting van blare en 
weerstand teen parasiete.

Om dié waarhede te bewys, het me. 
Marilie Esterhuyse bosluistellings op 
wit en rooi Brahmane, ’n Europese ras 
(Bos taurus) en die kruisings tussen 
Brahman en Bos taurus gedoen. Haar 
resultate is presies wat die Suider-Afri-
kaanse beesboere daagliks ondervind.

Die lewenslesse van prof. Frikkie Ne-
ser, dr. Eddie Webb en dr. Chris de Brou-
wer in dié bylae is ook ’n móét.

W
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TOER SAAM
Die opwindendste aspek van die bylae 
is die toer wat ons met u meemaak. Ons 
het by boere gaan kuier en uit hul on-
dervinding geleer. Hul Brahmane is só 
geselekteer dat hulle alle klimaatstoe-
stande in Suider-Afrika verteenwoordig: 
vanaf Ghanzi, Gaborone en Francistown 
in Botswana en Gobabis in Namibië tot 
Melkbosstrand in die Wes-Kaap, Hluhlu-
we in Zoeloeland, Onderstepoort in Gau-
teng en Mareetsane in Noordwes.

Die mense waarmee onderhoude 
gevoer is, strek wyd. In Namibië van-
af raadslede van hoofman Bethold  
Tjiundje tot die 80-jarige Izak Schoon-
bee. In die Wes-Kaap met sy Port Jack-
sons die Stoffberg-leierfamilie wat ’n 
Brahman-revolusie daar tot gevolg het. 
In KwaZulu-Natal vertel Peter Hassard 
wat sy wenresep is. Dit is ook ’n wenner 
as opkomende boere, soos Philemon 
Mahlanga, Nicolas Mphokeng, Nelson 
Mmusi en Peter Tswidi, onbevange ver-
klaar: “Brahman is bobaas.” 

Wie kan bekostig om nie te luister na 
die Ossie Pretorius-landgoed se Ro-
bert Pretorius nie? Hulle is besig om 

hul vleisbeeskudde te verander na sui-
wer Brahmane en is hoofsaaklik self-
voorsienend vir hul eie voerkraal.

Ek glo dat ons as Brahman-telersge-
nootskap vir hulle en alle ander kom-
mersiële telers wat suiwer Brahmane 
lewer, baie waarde gaan toevoeg deur 
ons nuwe projek om Brahmane in Afri-
ka te plaas, maar ons het getalle en ge-
halte daarvoor nodig. 

Suid-Afrika se 14 miljoen beeste lyk 
min as ons dit met sommige Afrika-
lande vergelyk: Ethiopië het 54 miljoen 
beeste, Soedan het 41,917 miljoen, Tan-
zanië het 24,532 miljoen, Nigerië het 
20 miljoen en Kenia het 18,139 miljoen.

Ons as telersgenootskap wil ook met 
die Regering saamwerk om toegang 
tot die Brics-lande te kry. Brasilië het 
212 miljoen beeste, Indië het 189 mil-
joen en China het 113,5 miljoen. Dit is 
alles wêrelddele waar die Brahman 
aangepas is. Kom ons lewer die regte 
Brahmane vir daardie lande.

REIS VERDER
As ons van leierboere praat, kan ons 
nie van Rudi Lemcke van Ghanzi in Bo-

t swana vergeet nie, veral vanweë sy 
kennis as sakeman en groot boer. Ter-
wyl Rudi in die Kalahari-sand boer, boer 
die Mungers in die waterryke Francis-
town in die noorde van Botswana. Hulle 
praat almal oor hul ervaring en kennis. 
Ander Brahman-leierboere van Bo-
tswana, soos Blackie Marole en Phenyo 
Natasha, is ook besoek. Dit is wonderlik 
om hul kennis en ervaring te tap. 

Die Brahman bewys sy aanpasbaar-
heid van die Kalahari, waar dit net  
250 mm per jaar reën, tot in Angola 
waar Mecki Schneider en Ebbi Fischer 
met Brahmane boer in ’n gebied waar 
dit 1 200 mm per jaar reën. 

Om vir die leser ’n groter prentjie te 
gee, vertel John Croaker van die Brah-
man-revolusie in Australië. Dit maak 
my skaam om die Brahmane te sien wat 
hulle aan Indonesiese voerkrale lewer. 
Kyk ook mooi na die foto van beeste by 
die artikel, dan verstaan ’n mens die in-
telligensie van die ras soveel beter. Dit 
sê wat woorde nie kan beskryf nie. 

U sal opmerk dat 90% van die onder-
houde gevoer is met leiers wat geen 
verbintenis met die Brahman Bees-
telersgenootskap van SA het nie en 
onpartydig tussen rasse is. Maar ons 
neem met dankbaarheid kennis van 
wat Peter Hassard sê: “PJ and I want to 
congratulate South Africa’s Brahman 
breeders for the many genetic impro-
vements that we’ve seen in the breed 
over the years. We’ve certainly benefit-
ted from them. And we will most cer-
tainly continue using Brahmans in our 
cross-breeding programmes.”

KOEIFABRIEK
Die derde bylae, wat vir September 
2016 beplan word, gaan kyk na moe-
der eienskappe, vrugbaarheid, lang-
lewendheid en winsgewendheid. Ons 
gaan onder meer die Landboukollege 
Potchefstroom en sy Brahman-kudde 
besoek, asook Kiep le Pen se navorsing 
op Omantjene en Neudam se proef-
plase in Namibië, saam met leierboere.

Moet dit nie misloop as jy met beeste 
boer of wil boer nie.

As u graag Bylae 1 wil bekom, kan u my 
kontak by e-pos jan@kroonvee.com of 
sel 082 444 5222. 

Jan van Zyl is ’n lid van die Brahman 
Beestelersgenootskap van SA en pro-
jekleier vir die sewetal Brahman-bylaes 
wat oor ’n tydperk van drie jaar gaan 
verskyn.



BRAHMANE
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AANPASBAARHEID CHARL VAN ROOYEN 

mgewingstemperatuur, 
voedingstres en ’n veran-
derde patroon van diere-
siektes is van die ongun-

stige gevolge van klimaatsverandering 
wat boere kan verwag. Dit sluit ook die 
verteerbaarheid, inname, gehalte en 
hoeveelheid van die beskikbare voer in.

Prof. Michiel Scholtz, spesialis-navor-
ser van die Landbounavorsingsraad se 
Diereproduksie-instituut in Irene naby 
Pretoria, sê klimaatsverandering gaan 
plantegroei in Afrika beïnvloed en die 
weiding sal in sommige gebiede na ver-
wagting verswak.

Aanvoelbare temperatuur het die 
grootste invloed op die produksie van  
lewende hawe. Die meeste vee presteer 
op hul beste wanneer die temperatuur  
4 ̊ C tot 24 ̊ C is. In die trope en subtrope 
styg die kwik gereeld bokant hierdie ge-
maksone. Dit is gevolglik belangrik dat 
vee by hierdie temperature aangepas is.

Hoë temperature en sonstraling 
laat diere se voerinname afneem ten 
einde die hitteproduksie weens spys-
vertering te verlaag. Die weityd neem 
af omdat diere nie tydens die warm 
middagure vreet nie. Die diere sweet 
baie en hul waterinname neem toe. 
Ander faktore is die dier se huid (dikte, 
struktuur, termo-isolasie, absorpsie en 
weerkaatsing) en liggaamseienskappe 

(vorm, grootte en veloppervlakte).
Michiel sê voedingstres het die groot-

ste uitwerking op ’n weiende dier in die 
trope en subtrope. In hierdie toestande 
bevat natuurlike weiding minder voe-
dingstowwe as in gematigde dele. Hier-
die tropiese grasse het ’n ander fotosin-
teseroete ontwikkel om by die klimaat 
aan te pas. Dit het ’n C4-koolstofverbin-
ding teenoor grasse in gematigde dele 
wat ’n C3-verbinding het. C4-grasse het 
’n hoër tempo van fotosintese en hoë 
veselinhoud, en laer blaar-tot-stingel-
verhouding en verteerbaarheid wat 
inname beperk. 

“Klimaatsverandering sal dus die 
grootste uitwerking op herkouers hê.” 

SIEKTES
Die siektepatroon verander ook weens 
klimaatsverandering. Dit kan die ver-
skyning van nuwe siektesindrome en 
’n verandering in die voorkoms van 
bestaande siektes insluit, veral siek-
tes wat deur bytende insekte versprei 
word, soos bloutong en slenkdalkoors.

Klimaat speel ook ’n belangrike rol in 
die verspreiding van bosluise wat vir 
siektes, soos ooskuskoors, hartwater, 
galsiekte en rooiwater, verantwoorde-
lik is. In Suider-Afrika is hartwater die 
belangrikste bosluisgedraagde siekte. 
Dit het ’n groot ekonomiese impak op 

Klimaatsverandering gaan ’n veel erger uit-
werking op lande in die Suidelike Halfrond as in 
die noorde hê. Dit gaan veral beesvleisproduksie 
nadelig beïnvloed. Gevolglik gaan seleksie vir 
aanpasbaarheid ál belangriker word.

Seleksie vir  
aanpasbaarheid 
word noodsaaklik

vee. Ekonomiese verliese weens vrek-
tes en die verminderde produktiwiteit 
van diere wat klinies siek is, maar oor-
leef het en besig is om te herstel, kan 
20% tot 90% beloop.

Michiel sê weens hierdie kwessies 
sal die balansering van genotipes met 
produksie-omgewings ’n belangrike 
element word wat met die benutting 
van ’n verskeidenheid bronne met die 
toepaslike genetiese potensiaal vir 
groei, melkproduksie, vrugbaarheid en 
weerstand teen siektes gepaardgaan. 

NAVORSING
“Die vraag is hoe aanpasbaarheid ge-
meet word en hoe die boer daarvoor 
kan selekteer,” voeg hy by.

’n Dier se aanpasbaarheid is sy ver-
moë om binne ’n gegewe omgewing 
te oorleef, reproduseer en produseer, 
of die mate waartoe ’n organisme, be-
volking of spesie by ’n wye reeks omge-
wings aangepas kan bly of aanpas deur 
fisiologiese of genetiese aanpassings.

Uitgebreide navorsing is oor die me-
ting van aanpasbaarheid gedoen. Dit 
sluit regstreekse metings van die dier 
in, soos die rektale temperatuur, tempo 
van asemhaling, hartklop en sweet, 
asook veldikte en hare per vierkante 
sentimeter. Daarby is ingewikkelder 

HEEL BO: Prof. Michiel Scholtz.

BO: Hierdie infrarooifoto’s van twee groepe 
beeste toon duidelik dat sekere beeste 
hitte beter as ander kan verwerk. Die 
beeste wat oorwegend rooi vertoon, ly aan 
hittestres en sal dus sukkel om by warmer 
klimaatstoestande aan te pas. Foto: Verskaf 

O

Die Brahman is een van die aangepaste 
rasse van Suider-Afrika wat die vermoë  
het om in harde toestande te kan gedy.
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metings gedoen, soos ’n hitteverdraag
saamheidstoets waarin die verskil in 
liggaams temperatuur gemeet is voor
dat en nadat die dier aan uiterste hitte 
blootgestel is, asook temperatuurver
skille wat met oefening verbind word.

Hy sê aanpassing het ook met weer
stand of verdraagsaamheid te doen. 
Weerstand beteken die dier word nie 
deur ongunstige toestande benadeel 
nie of hy pas vinnig daarby aan. Ver
draagsaamheid beteken diere word ge
raak, maar hulle bly leef met of sonder 
’n mate van ongemak.

SELEKSIE
Wanneer die boer beeste vir aanpas
baarheid selekteer, behoort hy volgens 
Michiel op dié kriteria te fokus:

  Ouderdom met eerste kalf.
  Tussenkalfperiode.
  Speengewig (maternaal en direk  
gekombineer).
  Gewig op 12 maande.
  Gemiddelde daaglikse gewigstoe
name.
  ’n Beperking op die volwasse gewig 

om die koei se onderhoudsbehoeftes 
te verlaag weens die hoë hitte, hoë 
veselinhoud, lae blaartotstingel
verhouding en laer verteerbaarheid 
van die natuurlike weiding.

DIE TOEKOMS
Veerasse wat goed in ’n veranderde kli
maat presteer, sal dié rasse wees waar
van die telersgenootskappe betyds kan  
voorsien dat daar implikasies vir hul 
ras kan wees en dan die nodige stappe 
doen. Die tempo waarteen rasse by 
klimaatsverandering aanpas en die be
leid wat telersgenootskappe aanvaar, 
sal waarskynlik bepaal watter veerasse 
hul produksievlakke in die volgende 
paar jaar kan handhaaf of hul mark
aandeel selfs laat toeneem, sê Michiel.

Daar is ’n groot verskil in die teel van 
beeste vir die trope en subtrope, en ’n 
gematigde klimaat. Die belangrikste 
ver skil lê in hul eienskappe. Beeste in 
tropiese en subtropiese omgewings 
word aan verskeie toestande blootge
stel wat stres veroorsaak:

  Parasiete (bosluissiektes, inwendige 

parasiete en vlieë).
  Swak voeding.
  Hoë temperatuur of ’n hoë daaglikse 
temperatuurwisseling.
  Hoë en lae humiditeit.
  Temperament wat deur ekstensiewe 
produksiestelsels vererger word.
Hy sê in tropiese en subtropiese toe

stande kan bestuur help om te verse
ker dat die aangepaste rasse oorleef 
en  produktief is, maar dit is moeilik 
en duur. “Die beste metode om stres 
weens klimaatverandering te verlig en 
produktiwiteit en dierewelsyn te verbe
ter, is om beeste te teel wat in hul omge
wing aangepas is en daarin produseer, 
sonder ’n bestuursingryping,” sê hy.

Die Brahman is een van die aangepas
te rasse van SuiderAfrika wat in harde 
toestande kan aanpas sonder ’n groot 
verandering in bestuursmetodes.

Die huidige Brahmanraad is ernstig 
om navorsing te doen en nou saam te 
werk met navorsingsinstellings, soos 
die Landbounavorsingsraad en uni
versiteite, sodat die ras sy wêreldwye 
leiersrol kan bly vervul, sê Michiel.

LIMPOPO: 

 | 

Theo en Maré Dicke

Plaas Spitsrand, Duiwelskloof
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Miles en Danelda Dicke
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DICKE BRAHMAN FARMING

Geneties uniek
Genetics by design

Gehalte-

vleis van ons plaas 

na joune.

VEILING

Dinsdag, 30 Augustus 2016

OOS-KAAP

op die plaas 

IDLEWILD, KEIMOND 



12 Brahman  April 2016

EIENSKAPPE JAPIE JACKSON

Brahman se eienskappe 
maak hom aanpasbaar
Die Brahman het verskeie fisiologiese 
eienskappe wat hom aanpasbaar vir 
uiteenlopende toestande maak, soos 
loopver-moë, hitte-absorbering en 
goeie weerstand teen bosluise.

ie Brahman is meer hittebestand as enige ander bees-
ras, veral Europese rasse. Hoe dikwels sien ’n mens nie 
hoe hulle in die warm son wei nie, terwyl ander beeste 
koelte soek.

’n Belangrike rede is dat die Brahman ’n groot veloppervlak in 
verhouding tot sy liggaamsgewig het. Die bees raak deur sy los 
vel en groot ore van hitte ontslae. Die haarbedekking is ook kort 

D

en glad en die lang, skoon bene 
dra ook ’n deel by.

As beeste gemaklik in hul om-
gewing is, is dit ’n voordeel vir 
produktiwiteit. Die eienskap-
pe wat Brahmane bestand 
teen hitte maak, is ongeluk-
kig ook tot hul nadeel wan-
neer dit by besonder koue 
weer kom. In November 1968 
was daar ’n hittegolf deur die dag, 
wat daardie nag deur swaar, koue 
reën gevolg is. Na raming het omtrent 200 000 stuks 
vee (skape en bokke ingesluit) in een week gevrek. Min 
rasse was bestand teen die koue.

Om koud te kry, het ’n nadelige impak op die metabo-
lisme. ’n Vol maag verwek baie hitte en is die belangrik-
ste verwarmer in die winter. Dit is baie straf om honger 
beeste in die winter in ’n kraal te laat oornag. As die kraal 
boonop in ’n ryplaagte lê, is dit moord. Sulke beeste ver-
brand baie energie deur te bewe om die koue te oorleef.

LOOPVERMOË
Brahmane loop gemaklik en vinnig. Die Sovolele-seksie 
van Liebig’s Ranch in die suidweste van Zimbabwe, waar 
ek gewerk het, is dig bebos en het heelwat oop water. Ge-
volglik is dit moeilik om al die beeste bymekaar te maak 
en dit het nadelig ingewerk ten opsigte van kilogram 
vleis gelewer en verlaagde kalweroeste. Só het dit jare 
lank gegaan.

Toe kom daar ’n nuwe bestuurder wat die beeswag-
ters soggens om 04:00 by die kampgrense afgelaai het. 
Hulle het deur die kamp geloop en op koedoehorings ge-
blaas. Die beeste het gou geleer hulle moet na die hekke 
hardloop. Teen dagbreek was almal op kraal en gereed 
om gedip te word. Dit het Sovolele van die swakste seksie 
na die beste seksie laat verander.

Dit het ’n nadelige uitwerking om beeste sonder kos oor-
nag in ’n kraal te hou. In daardie tyd sluk hulle baie liters 
speeksel in, wat alkalies is. Dit verander die grootpens se 
pH. Mikro-organismes, wat belangrik vir vertering is, vrek 
gevolglik. Dit lei tot produksieverlies.

In baie nat jare wanneer plase in vrotpootjie-vlaktes 
verander, kry Britse en Europese beesrasse swaar. Brah-
mane en inheemse rasse is beter bestand teen vrot-
pootjie, want hul velle is taaier en hul kloue is harder.

Sweetkliere is in die bees se neusspieël gekonsentreer. 
Die res van die lyf is nie soos ’n perd s’n wat baie sweet 

nie. Sommige mense sê ’n bees het nie sweetkliere op sy 
lyf nie, maar daar moet tóg ’n klein aantal wees, want hul 
lywe word klam (nie nat nie) in hitte.

 LIGGING 

Zimbabwe
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BO EN REGS: Van die Kalahari tot op die 
Hoëveld produseer Brahmane ewe goed 
omdat hulle oral aanpas. Foto’s: Verskaf

JD TONKIN BOERDERY

KROMDRAAI, STANDERTON

E-pos: fjt@mweb.co.za

BRAHMANE OP DIE HOËVELD
Posbus 636, Standerton 2430

BRAHMAN

As beeste gemaklik 
in hul omgewing is, 
is dit ’n voordeel vir 
produktiwiteit.
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Daar is seker ook ’n verskil tussen 
beesrasse. Navorsers het ’n verskil in 
die chemiese struktuur van Brahmane 
se sweetkliere agtergekom en beweer 
hulle sweet meer as ander beeste.

Brahmane se haarkleed bestaan uit 
kort, harde, glansende hare wat baie 
sonlig weerkaats. Die swart pigment 
dra ook by om hulle teen sonlig te be
skerm. In koue lande word daardie hare 
lank en ’n nuwe laag donserige hare 
kom daaronder uit wat hulle teen koue 
beskerm. Die vel krimp en word dikker. 
Dit is ’n merkwaardige aanpassing.

BLAARBENUTTING
In bosveldstreke is blare ’n belangrike 
deel van Brahmane se rantsoen. Bos
weiding bevat meer proteïen en mi
nerale as grasweiding. Blare is die 
belangrikste komponent. Daar is jong 
blare saam met lote in die lente, vol
wasse blare in die somer en herfs, en 
in die winter blare wat op die grond val.

Groen blare is baie voedsaam, maar 
twee faktore beperk hul gebruik, 
naamlik bereikbaarheid en tannien 
(looisuur). Die meeste blaarbedekking 
van bome is buite die beeste se bereik. 
Hulle vreet so hoog as wat hulle kan by
kom. Dit skep ’n duidelike, horisontale 
lyn aan die onderkant van bome. Som
mige beeste kan hoër bykom as ander.

Bosbenutting lyk meer na peusel. 
Hulle vreet hier en dan weer daar. Hulle 
sal nie een bos skoon vreet nie omdat 
baie bome en bosse ’n verdedigings
meganisme het. Wanneer blare beska
dig word, stoot die boom bitter tannien 
na die blare. Dan loop die dier verder.

Die ekstra proteïen stimuleer die be
weiding en vertering van gras, wat ver

is die produktiefste en is die beste teen 
swaar beweiding bestand. 

Wanneer dié gras nog kort is, is hulle 
die beeste se geliefkoosde weiding. As 
dit egter nie in die groeityd ten volle be
nut word nie, word dit baie suur en die 
beeste sal dit nie vreet nie. 

Dan is die weiveld se ruggraat ver
lore. Dit gebeur met die eerste somer
rustydperk van drukbeweiding.

PARASIETE
Brahmane is vatbaar vir inwendige 
parasiete, maar daar is grade van vat
baarheid. Daar is egter min geleent
hede om geldige vergelykings tussen 
beesrasse te maak.

Wat lewerslak betref, kan die graad 
van lewerskade tussen verskillende 
rasse van dieselfde bron by slagplase 
vergelyk word. In Zimbabwe is op die 
plaas Philipsdale met Aberdeen An
gusbeeste geboer en hulle is ook met 
Masjona gekruis. Gevolglik is daar altyd 
rasegte Angus en Anguskruisosse na 
’n slagplase gestuur wat gereeld lewer
slakverslae aan die boere gestuur het. 
Die osse met Masjonagene was baie 
skoner. Ek sal Brahmane by inheemse 
beesrasse skaar.

Met uitwendige parasiete is verge
lykings makliker, want ’n mens kan dit 
sien. Bloubosluise leef moeilik op Brah

BO: Brahmane het lang, skoon sterte wat hulle goed inspan wanneer vlieë hulle pla.

REGS: Dr. Japie Jackson. Foto’s: Johan Norval

EIENSKAPPE



BRAHMAN  KAN HITTE VERDUUR

’n Studie van die Universiteit van Missouri in Amerika het bewys dat Europese 
beesrasse en die Brahman ewe goed presteer tussen temperature van -13,3 °C en  
21 °C. Wanneer die temperatuur tot bo 21 °C gestyg het, het die Europese rasse ’n 
afname in aptyt en melkproduksie getoon. Brahmane het eers ’n nadelige reaksie 
getoon wanneer die tempratuur to bo 40,5 °C gestyg het.

al belangrik is wanneer die gras droog 
is. Min groen blare bevat minder as 13% 
proteïen. My onbewese waarneming 
is dat Brahmane ’n groter blaarlus as 
ander beeste het, buiten miskien in
heemse rasse.

PEULE
Die produkte van bosse en bome wat 
op die grond val (blare, peule, vrugte en 
blomme) is uiters belangrik. Dooie bla
re bevat selde minder as 10% pro teïen, 
vergeleke met droë suurgras wat daar
die tyd van die jaar gewoonlik minder 
as 5% proteïen bevat. Wag’nbietjie 
se blare val wanneer dit nog ’n groen 
kleur het en 13% proteïen bevat; so ook 
doringbome. Mopanie se ou, rooibruin 
blare bevat 10% proteïen. Peule is pro
teïenryke kos vir beeste, asook blom
me, veral dié van akasiabome.

Gras is die vernaamste deel van bees
te se rantsoen. Op oop grasveld is dit 
die enigste kos. Die wyse hoe die gras 
benut word, is uiters belangrik.

Aangeplante weiding moet met druk
beweiding benut word. Soetgras kan 
ook druk bewei word.

Suurveld moet nooit druk bewei word 
nie. Dit bestaan uit twee klasse grasse, 
naamlik gras wat baie suur is, en gras 
wat minder suur is. Baie suur grasse 
het die sterkste, diepste wortelstelsel, 
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mane, want daar is min skuilplek tus-
sen die kort hare. Die Brahman-vel is 
ook vol olierige sebum wat nie bosluis-
vriendelik is nie. Gevolglik is besmet-
tings meer gelokaliseer en dus makli-
ker behandelbaar.

Rooiwater en galsiekte word deur die 
bloubosluis oorgedra. Daardie siektes 
is ’n probleem by Britse en Europese 
beesrasse, maar kom selde by Brah-
mane voor.

Bontbosluise hou van die vel aan die 
onderlyf en Brahmane pas hulle goed. 
Die spene is veral aanloklik en daar rig 
hulle baie skade aan. Bontbosluise is 
ook draers van hartwater. Brahmane 
is vatbaar vir die siekte; meer as in-
heemse rasse, maar minder as Britse 
en Euro pese rasse.

Die bruinoorbosluis kan baie skade 
aan ore aanrig. Brahmane is ook vat-
baar vir Theileria-siektes wat hulle oor-
dra. Weens die Brahman se skoon vel is 
bespuiting makliker en doeltreffender.

Steekvlieë sukkel om ’n steek by Brah-
mane in te kry. ’n Brahman se vel is taai 

en los en die velspiere is baie goed ont-
wikkel. By aanraking kan hulle die vel 
blitsig ruk en trek, wat hulle doen wan-
neer vlieë pla. Die lang, skoon stert met 
sy groot kwas is ook besonder flink.

Gewone vlieë, motte en ander in-
sekte pla beeste se oë en dra ’n kiem 
wat seeroog veroorsaak. Dit is soms ’n 
ernstige plaag, veral by Britse en Euro-
pese rasse, maar die Brahman met sy 
lang ore met goed ontwikkelde spiere 
be skerm die oë goed. 

BESMETTING
Beesbrommers val wonde op beeste 
aan. Ek het ’n vergelyking op ’n beboste 
Matabeleland-plaas tussen ’n Britse 
vleisras-stoetery en rasegte Brahmane 
gedoen. Albei troppe was verwaar-
loos. Elke derde Britse vleisrasdier het 
bloeiende wonde gehad. Die weeklikse 
wondbehandeling het ver te kort ge-
skiet. Dit het baie werk gekos om hulle 
skoon te kry (dit was voor die moderne 
inspuitbehandeling). In die Brahman-
kudde was daar egter nie een geval van 

besmetting nie, danksy die Brahman se 
taaier vel.

Wanneer dit by parasiete in die alge-
meen kom, sien ’n mens dat vet diere 
baie meer bestand is. Wurmeiertellings 
wys dikwels dat in een trop waar party 
speenkalwers weens wurmbesmet-
ting vrek, die vettes skoon is. Vet is 
belangrik vir die algemene gesondheid 
van beeste, vroeë geslagsrypheid van 
verse en vrugbaarheid van koeie.

Wat weerstand teen siektes en para-
siete betref, het navorsers gevind dat 
Brahmane se immuunstelsel besonder 
sterk is. Al is hulle vatbaar, word hulle 
makliker en meer permanent gesout. 
Immuniteit speel ook ’n belangrike rol 
teen parasiete.

Hierdie feite het tot gevolg dat die 
beesbevolking van Zimbabwe oorheer-
send Brahmane is.

Dr. Japie Jackson is ’n veearts van 
Bula wayo, Zimbabwe, wat al in dié land 
praktiseer sedert hy in 1954 by Onder-
stepoort as veearts gekwalifiseer het.

Om met 
Brahmane te boer 

is liefde ...
Ons maak dit net 

sigbaar.
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WEERSTANDIGHEID MARILIE ESTERHUYZE

anneer ’n mens op ’n 
plaas grootword, word die 
natuur nie net ’n vriend 
nie, maar ook jou grootste 

leermeester. As ’n voorgraadse student 
in die departement soölogie en ento
mologie aan die Universiteit van die 
Vrystaat kon ek dikwels lesse wat ek op 
ons familieplaas in die distrik Kroon
stad geleer het, op my werk toepas.

Ek kon my liefde vir landbou kombi
neer met die kennis wat ek deur my stu
dies opgedoen het. Ek is voortdurend 
daaraan herinner dat die lesse wat op 
’n beesplaas geleer is, nooit vergeet 
word nie. Hierdie dinamiese studie
omgewing het my aangespoor om ver
der te studeer en my meestersgraad in 
dieselfde departement aan te pak.

Baie van my vrae en idees is aange
wakker deur die werk van prof. Jan 
Bonsma, asook tallose uitgawes van 
Landbouweekblad, te lees. In 2014 het 
ek die geleentheid gehad om ’n intern
skap by die Brahmantelersgenoot skap 
te doen. Toe kon ek praktiese oplos
sings begin ondersoek om die akade

Die doeltreffende bestuur van kommersiële 
beesrasse is die kern tot volhoubare 
winsgewendheid. Daarom is die Brahmane  
se bosluisweerstandigheid ondersoek.

Die Brahman se aanpasbaarheid

deel nie, maar ook die lewering van 
’n gehalteproduk, wat noodsaaklik is 
in ’n taai mark. Daarom moet duidelik 
omskrewe kruisteelstelsels toegepas 
word wat daarop gemik is om die beste 
eienskappe van Zeboe (B. indicus) en 
Europese (B. taurus) rasse te selekteer. 

BO: Me. Marilie Esterhuyze.

HEEL BO: Wit Brahmane het in die  
algemeen dikker velle en dit dra by tot 
hulle weerstandigheid teen bosluise. 

W miese navorsing en die werklikheid van 
boer vir volhoubare winsgewendheid 
met mekaar te integreer.

Met ’n groeiende wêreldbevolking, 
en spesifiek ’n groeiende bevolking 
in Afrika (beraam om van 1 miljard tot  
2 miljard teen 2050 te styg) is dit sin
vol om volhoubare boerderypraktyke 
te ondersoek. Faktore soos die tekort 
aan beskikbare produktiewe grond, 
grondherverdeling en die watertekort 
in SuidAfrika, is belangrike redes vir 
navorsing wat op verskeie dierebe
stuurspraktyke toegespits is. 

So het die bestuur van parasietweer
standigheid tussen Bos indicus en Bos 
taurusbeeste my aandag getrek. Dus 
het ek gekies om die fenotipiese weer
standseienskappe tussen Brahmane 
(B. indicus), ’n Europese (B. taurus) ras 
en hul kruisings na te vors.  Dié artikel 
fokus op bosluisweerstandigheid.

WEERSTANDS- 
EIENSKAPPE
Die oogmerk met volhoubare winsge
wendheid is nie net monetêre voor



Brahman April 2016 17

Hierdie seleksie het die potensiaal om 
produksie en vleisgehalte te verhoog, 
terwyl ons ook omgewingsbewus bly.

Daar word algemeen geglo Brahman-
beeste het ’n mate van weerstand teen 
bosluise. Dit is ook algemeen bekend 
dat B. indicus-beeste en hul kruisings 
laer bosluisladings dra as rasegte  
B. taurus-beeste. Let wel, daar is bewys 
dat bosluisgetalle ’n oorerflike eien-
skap by beeste is. Tydens die studie het 
ek geprobeer om hierdie opvattings 
wetenskaplik te ondersoek.

Bosluise afkomstig van beeste in die 
distrik Kroonstad is in die veterinêre 
entomologie-laboratorium by die Uni-
versiteit van die Vrystaat geïdentifi-
seer en ondersoek. 

Onvolwasse stadiums is ook versa-
mel van die weivelde waarop die on-
derskeie rasspesifieke groepe gewei 
het. Afgesien van die fokus van hierdie 
artikel (bosluisweerstandigheid), het 
die studie ook die verskeie moontlike 
besmettings met uitwendige parasiete 
(vlieë, luise en myte) ondersoek, as-
ook die verbandhoudende fenotipiese 
eien skappe van beeste, soos haar-
struktuur, veldikte, die beskrywing van 
velstruktuur met biopsie, klierafskei-
dings, haarkleur en gradering ten op-
sigte van liggaamskondisie.

Eksterne faktore, soos die dipskedule, 
reënval, temperatuur en ander omge-
wingsfaktore, soos droogte, is tydens 
die versameltydperk aangeteken.

BEVINDINGS 
Soos verwag, het die aantal bosluise 
(manlik en vroulik) gestyg en gedaal 
met die toename en afname in reën-
val, asook die minimum en maksimum 
temperature. Hoewel dié resultate 
deur verskeie omgewingsfaktore beïn-
vloed word, is waargeneem dat die ras 
met die hoogste bosluislading deur die 
hele toetstydperk die Europese (B. tau-
rus) beeste was, terwyl die Brahmane  
(B. indicus) die laagste besmetting ge-
had het. Die rooi en die wit Brahmane 
het ook beter as die Europese ras ge-
vaar ten opsigte van bosluisweerstan-
digheid.

Hierdie resultate dui daarop dat 
kruisteling werk. Hierdie beeste het 
werklik basterkrag en genetiese 
weerstand. Om dit in ’n wetenskaplike 
proefneming te kon bewys het, is goeie 
nuus. Dit dui daarop dat volhoubare en 
winsgewende beesboerdery wel op die  
lang termyn moontlik is.

Grafiek 1 wys die totale aantal bos-
luise afkomstig van elke ras tydens die 
versameltydperk. Europese beeste het 
tydens die ver sameltydperk tot dub-
beld die besmettingstelling van raseg-
te Brahmane gehad. Die Brahman- en 
Europese kruisings het ook nie soveel 
bosluise soos die rasegte Europese  
beeste gehad nie.

VELEIENSKAPPE 
Diere met dik, beweegbare velle, hoë 
vaskulariteit en ’n gladde haarstruk-
tuur word as weerstandiger teen bos-
luise en ander uitwendige parasiete 
beskou. Dit dra daartoe by dat B. indi-
cus-tipe beeste bekend is as minder 
vatbaar vir siektes. 

Ek wil klem lê op die verskil in veldikte 
tussen die geselekteerde rasse, hoewel 
daar baie ander kenmerke van die vel is 
wat tot weerstandigheid bydra. 

Wit Brahmane het in die algemeen 

Wit Brahman 
(B. indicus)

Rooi Brahman
 (B. taurus)

Brahman (B. indicus) x 
Europees (B. taurus)

Europees 
(B. indicus)
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(B. TAURUS)

EUROPEES (B. TAURUS)

19%

12%

17%
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dikker velle, gevolg deur die Europese 
beesras (Grafiek 2). Die aangetekende 
gemiddelde veldikte vir geselekteerde 
kruisras- (Brahman x Europese ras) 
beeste was tussen die laagste en hoog-
ste waardes van al die ander geselek-
teerde rasse.

GEVOLGTREKKING
Die doel van hierdie studie was om elke 
ras se vlak van weerstandigheid teen 
uitwendige parasiete te ondersoek om 
doeltreffende bosluisbekamping te be-
vorder. 

Die doeltreffende bestuur van kom-
mersiële beesrasse is die sleutel tot 
volhoubare winsgewendheid. 

Ek hoop hierdie artikel sal ’n perspek-
tief verskaf vir my volgende artikels.

NAVRAE: Me. Marilie Esterhuyze is van die 
Universiteit van die Vrystaat se departement 
entomologie. E-pos: emarilie@yahoo.com

GRAFIEK 1: Persentasie van totale aantal bosluise in 2014 -’15  
vir elke geselekteerde ras wat ondersoek is.

GRAFIEK 2: Gemiddelde veldikte-meting (mm) aangeteken vir elke geselekteerde  
ras tydens die winter (Julie 2014) en weer in die somer (Januarie 2015). 
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AUSTRALIË JOHN CROAKER

owat 430 miljoen hektaar 
word in Australië vir vee-
boerdery gebruik, meestal 
in ariede en semi-ariede 

gebiede. Die meeste Brahmane in 
Austra lië kom noord van die Steenbok- 
 skeerkring voor. 

Die laaste gedetailleerde studie oor 
die samestelling van Australiese vleis-
beeskuddes in ekstensiewe toestande 
is in 2000 deur die Australiese buro vir 
landbou en navorsingsekonomie ge-
doen. Die rassamestelling het sedert 
die studie waarskynlik nie veel ver-
ander nie. Toe die studie gedoen is, is  

110 000 Brahman-bulle in die gebied 
gebruik. Dit verteenwoordig 70% van 
alle bulle in die gebied.

In die subtropiese gebied in Australië, 
ruweg suid van die Steenbokskeer-
kring in Queensland, die Noordelike 
Gebied, en Suid- en Wes-Australië is 
6,5% van alle beeste Brahmane en 
33% is Brahman-kruisings.

In die suide van Australië is minder as 
1% van die beeste Brahmane en 3,5% is 
Brahman-kruisings.

Dit is duidelik dat die Brahman se 
genetiese invloed in die verskillende 
klimaatstreke deur die ras se aanpas-

Die Brahman-ras vorm die hoeksteen van 
vleisbeesproduksie in die strawwe tropiese 
klimaat van Noord-Australië. Sowat 39% van 
die vleisbeeste in ekstensiewe boerderye is 
Brahmane, terwyl 42% Brahman-kruisings is.

Brahman presteer goed in 
Australiese klimaatsones

baarheid by die strawwer tropiese 
omgewings bepaal word. Die ras se 
vermoë om risiko’s weens seisoenale 
wisselvalligheid in die ariede en semi-
ariede omgewings te verminder, waar 
die drakrag van veld eerder in diere per 
vierkante kilometer as hektaar per dier 
gemeet word, is ook opvallend.

Die voorkoms van Asiatiese blou-
bosluise (Boophilus microplus) in 
Queensland het ook ’n rol gespeel in 
die aanwesigheid van die groot getalle 
Brahmane in die strawwe tropiese om-
gewings. Die bosluise is endemies in 
groot dele van Noord-Australië, met 
die bosluislyn wat min of meer die  
500 mm-isohieet volg.

Die Brahman se vermoë om bosluise 
se lewensiklus te verbreek en die las 
weens bosluise te verlig, is van groot 
ekonomiese voordeel in gebiede waar 
bosluise endemies is. Dit skakel die be-
hoefte aan gereelde behandelings uit.

Die nat somers en droë winters van 
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die tropiese gebiede is ’n groot pro
bleem vir beesvleisproduksie weens 
die swak gehalte van die droë inheem
se grasvelde in die winter. Die grafiek 
toon die seisoenale veranderinge in 
die lewende gewig van beeste wat op 
inheemse tropiese grasvelde by Kathe
rine in die Noordelike Gebied wei.

Verdraagsaamheid van hitte en die 
vermoë om lang afstande na kos en 
water te loop, dra ook tot die Brahman 
se geskiktheid vir die noordelike omge
wings by. Dan is daar ook hul vermoë 
om relatief stresvry deur helikopters 
bymekaargejaag en oor lang afstande 
op trokke vervoer te word.

Die noordelike dele se grootste en 
winsgewendste mark lê in die voorsie
ning van lewende osse en voerkraal
verse aan markte in Asië, hoofsaaklik 
Indonesië, Viëtnam en Malei sië. Brah
mane is die gesogste keuse vir dié 
markte waar hulle in voerkrale vetge
maak word op rantsoene van oesreste. 
Australië het verlede jaar 1,4 miljoen 
lewende beeste uitgevoer. Daarvan het 
54,2% na Indonesië, 22,5% na Viët
nam en 3,8% na Maleisië gegaan.

In subtropiese, ariede en semiariede 
gebiede slaan boere die Brahman se 
vermoë hoog aan om op voer van ’n 
swak gehalte te presteer en só onder
houdskoste te verminder. Dit help hulle 

bare grond vir gewasverbouing.
Brahmantelers moet nie op die aan

passingseienskappe vertrou om mark
aandeel vir die ras te behou nie. Hulle 
kan en moet aanhou om die produkti
witeit en die gehalte van hul produkte 
te verhoog om te verseker dat hulle 
beesvleis aan uitsoekmarkte kan voor
sien en hul markaandeel kan verhoog.

Die vier sleutelkomponente vir wins
gewende beesvleisproduksie is:

  Oorlewing, met ander woorde aan
pasbaarheid.
  Voortplanting.
  Gewigstoename.
  Die gehalte van die produk en ge
skiktheid vir mark.
Dié formule is op alle omgewings van 

toepassing. Dus, namate omgewing
stres verminder, raak die belangrikheid 
van eienskappe wat met produksie en 
produkgehalte te doen het, al hoe be
langriker. Beesboere wêreldwyd besef 
dit en is bereid om ’n premie vir Brah
manteelmateriaal te betaal.
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Die duidelike 
seisoenale 
veranderinge 
in die lewende 
gewig van diere 
van een tot vier 
jaar oud wat op 
inheemse tro-
piese weiveld 
by Katherine in 
die Noordelike 
Gebied wei. 

(BRON: Aangepas 
uit CSIRO Afde
ling vir Landhulp
brontegnologie, 
Dokument 28).
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om kuddegetalle te behou in jare met ’n 
laer reënval.

In die subtropiese en gematigde ge
biede – waar dit meer reën – speel Brah
manteelmateriaal ’n rol deur kruiste
ling om basterkrag te voorsien. Dit het 
tot ’n aantal nuwe rasse gelei, soos die 
Brangus, Braford en Droughtmaster.

Kruisteling het ook ’n plek in die ge
matigde gebiede verder suid, veral in 
die westelike ariede en semiariede 
gebiede, hoewel die getalle beperk is.

Groot getalle Brahmane en Brahman
kruisings voorsien vleis aan markte in 
Japan en die Europese Unie, asook aan 
plaaslike markte. Die optimale vereis
tes van hierdie markte is ’n karkas van 
300 kg tot 340 kg met 8 mm tot 20 mm 
kruisvet, ’n maksimum van ses tande 
en premies vir tweetandbeeste.

Queensland, die Noordelike Gebied en 
die noordelike helfte van WesAustralië 
is nou die tuiste van 56% van Australië 
se beesbevolking weens toenemende 
verstedeliking en die gebruik van vrug

VERANDERINGE IN 
LEWENDE GEWIG

1. Brahmane loop in die Channel-streek in 
Wes-Queensland. 

2. Australiese Brahmane in ’n voerkraal in 
Indonesië. 

3. ’n Veiling van Brahmane wat geskik is vir 
die uitvoer van Australiese beesvleis van 
topgehalte. 

4. Beesboere in Noordwes-Queensland het 
groot troppe Brahmane. Foto’s: Verskaf
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BOTSWANA CHARL VAN ROOYEN

otswana word soos enige an-
der Suider-Afrikaanse land 
gereeld deur moeilike en 
droë tye geteister. Derhalwe 

kan geen boer dit bekostig om met on-
aangepaste beeste te sukkel nie. Brah-
mane is daarom belangrik in die om-
vangryke beesboerdery van mnr. Rudi 
en me. Ada Lemcke wat al sedert hul 
troue 36 jaar gelede op Lemcke Ran-
ches by Ghanzi in Botswana boer.

Hulle het in die begin Brahman-krui-
sings aangehou. Later was hulle onder 
die eerste Botswana-boere wat rasegte 
vroulike Brahmane ingevoer het. Hul 
seuns, Hugo en Quinten, is albei by die 
boerdery en hul konstruksie-onderne-
ming vir die bou van teerpaaie, infra-
struktuur van dorpe en vliegtuigaan-
loopbane betrokke. 

Vandag het Rudi sowat 1 400 rasegte 
Brahmane, 300 Simmentalers en 150 
Charolais, hoewel hy hulle nie regis-
treer nie. Brahmane maak 80% van al 
sy beeste uit. 

Hy boer ook met 4 000 kruiskoeie 
wat uit die Brahman geteel word.

Rudi verkoop geen bulle nie, maar 
gebruik die beste 700 koeie om vir 
homself bulle te teel. Nagenoeg 700 

Brahmane is tops in Botswana
Brahmane en Brahman-kruisings is baie goed in Botswana aangepas.  
Die produksiekoste is laag omdat hierdie beeste min sorg nodig het,  
vertel ’n teler wat reeds drie dekades lank met Brahmane in dié buurland 
van Suid-Afrika boer.

•

verse (alle rasse) is jaarliks nodig om ou 
en onvrugbare koeie te vervang. Hy het 
vanweë die omvang van die boerdery 
nie ’n kalftyd nie, maar die bulle is die 
hele tyd by die koeie. 

Daar is honderd koeie in ’n trop en 
elke trop het vier bulle wat permanent 
daaraan toegedeel is. Die bulle is twee 
op ’n slag vir twee maande by die koeie, 
terwyl die ander twee bulle rus. Elke 
twee maande ruil hulle om.

Die speenpersentasie was verlede 
jaar in ’n droë tyd ’n goeie 80. Daar is 
min vrektes.

’n Rotasie-vierkampstelsel word ge-
bruik, met kampgroottes van 300 ha.

GOED AANGEPAS
Die Brahmane en Brahman-kruisings 
is goed in Botswana aangepas. Die 
beeste het min sorg nodig. Rudi se pro-
duksiekoste is gevolglik baie laag. In die 
huidige droogte was dit opmerklik om 
te sien hoe Brahman-tipe koeie met hul 
kalwers in Gaborone die stompies op 
sypaadjies en struike bewei.

Die Lemckes het tydens die droogte 
vet kalwers gespeen en onmiddellik 
bemark, net met lekbyvoeding. Die 
beeste het net twee keer per jaar be-

B BO: Mooi koeie in die veld. Rasegte 
Brahmane maak ruim 80% van mnr. Rudi 
Lemcke se beeskudde uit. 

ONDER: Mnr. Rudi en me. Ada Lemcke.
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BOTSWANA

handeling vir bosluise en inwendige 
parasiete nodig. Dan dien Rudi ’n op
gietmiddel en ’n wurmmiddel toe. Van 
die ander rasse moet maandeliks teen 
bosluise behandel word. Bontpootbos
luise is die algemeenste.

Anaplasmose kom min voor en in sy 
gebied is daar glad nie rooiwater en 
hartwater nie. Die beeste word jaarliks 
teen milt, lam en sponssiekte inge
spuit en in nat jare ook teen knoppies
velsiekte ingeënt.

’n Deel van die Brahman se aan
passingsvermoë is hul groepgebon
denheid wat hulle teen luiperds en 
wildehonde beskerm. Die koeie se 
moederinstink is bobaas om die kal
wers te beskerm.

“Dit is belangrik dat stoetboere nie 
moet probeer om iets anders van ’n 
Brahman te maak nie. Ons moet sy 
aanpasbaarheid behou, veral die ge
hardheid, en nie net ’n voerkraalbees 
van hom probeer maak nie. Voer word 
duurder. Die Brahman kan vinnig ge
noeg gewig op die veld aansit. Dis waar
in sy groot waarde lê,” sê Rudi. 

Terwyl van die ander rasse in droë tye 
sukkel om die mas op te kom, wys die 
Brahmane hul waarde; veral die bulle.

Die Brahman se lang, produktiewe 
lewe is uiters belangrik. Rudi se Brah

mankruiskoeie kalf elke jaar totdat 
hulle tien of elf jaar oud is en maak ’n 
vet kalf groot. As hy dan besluit om só 
’n koei uit te skot, word sy maklik vet en 
kry hy baie geld vir haar.

Omdat Brahmane laat tande wissel, 
is die kanse goed om nog tot op ’n laat 
ouderdom ’n goeie slaggradering en 
dus die hoogste prys per kilogram te 
kry. Normaalweg is ’n Brahman nog tot 
op 32 maande ’n tweetandbees wat ’n 
Agradering kry.

BEMARKING
Bemarking in Botswana moet goed 
beplan word weens ’n gebrek aan ge
reelde veilings waar beeste vinnig be
mark kan word. Die Brahmankruising 
is goed aangepas om ten tye van ’n 
bemarkingskrisis gespeen te word. Hy 
kan op die veld aanpas en groei. 

Die boerdery is op speenkalfproduk
sie ingestel en kalwers word deur die 
hele jaar bemark sodra hulle op die veld 
gespeen is. Die laaste 3 000 bulkalwers 
het gemiddeld teen 272 kg gespeen. 

Al die kalwers word aan die Feedmas
tervoerkraal by Gaborone verkoop, 

wat na behoefte vragmotors stuur om 
kalwers te gaan haal. 

“Die speenkalfprys is redelik kon
stant op P12,50/kg. Teen daardie prys 
kan ’n mens met die regte beeste en 
boerderymetodes redelik goed vaar. ’n 
Koei kos my net sowat P800 per jaar 
vir lek, veeartsenykoste en werkers se 
salarisse,” sê hy.

Rudi verkoop die ou koeie en vroulike 
diere wat nie dragtig raak nie, aan Senn 
Foods in Botswana, wat verwerkte pro
dukte daarvan vervaardig. Hy wag tot 
die tyd van die jaar wanneer Botswana 
’n tekort aan beesvleis het (Novem
ber tot Januarie). Dan is die pryse vir 
Brahmane en Brahmantipes met hul 
groterige karkasse op sy hoogste, mits 
die boer sorg dat hulle in ’n goeie toe
stand is. 

Dit is belangrik om te bemark wan
neer die prys hoog is en nie wanneer jy 
verplig is om te bemark nie. In die volop 
tyd behaal koeie sowat P18/kg, maar in 
die skaars tyd tot P25/kg. Dan kry hy 
sowat P6 500 vir ’n groot koei.

SELEKSIE
Rudi selekteer baie streng vir vrug
baarheid, pote vir ’n goeie loopvermoë 
en uiers met kleinerige spene waaraan 
die kalwers maklik suip. “Plat” beeste 

 Rasegte Brahmane in die veld op mnr.  
Rudi Lemcke se plaas. Foto’s: Verskaf
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en beeste met ’n swak temperament 
word onmiddellik uitgeskot. 

’n Koei met ’n goeie bouvorm wat ge-
reeld kalf en ’n vet kalf grootmaak, is 
die regte koei. Daarom het hy nie meer 
skraal kalwers op die plaas nie. 

“Ek het nie tyd om met onaangepaste 
beeste te sukkel nie,” sê Rudi.

Die seleksie van vroulike diere begin 
met speentyd wanneer hy eerste die 
maer kalwers uitskot. Die vet kalwers 
wat oorbly, word dan vir foute aan die 
pote deurgekyk. 

Die oorblywende verse gaan na die 
bulle toe, maar as hulle nie binne drie 
tot vier maande dragtig word nie, word 
hulle nog vir ’n rukkie op die veld gelos 
om te groei en dan geslag.

“Die voordeel van Brahmane is dat 
hulle op die veld vet word en as A-graad 
verkoop kan word.” 

Die Lemckes het nou ’n ooreenkoms 
om alle veldafgeronde A-graadverse 
teen P29/kg aan Senn Foods te bemark.

Geen bees word gevoer nie. Hulle kry 
vir nege maande van die jaar ’n sout-
en-fosfaat-lek en van Julie tot Sep-
tember of Oktober ’n proteïenlek, wat 

voldoende is om die beeste in ’n goeie 
toestand te hou.

BRAHMAN-BULLE
Met speentyd skot Rudi, soos met die 
verse, ook die maer en wilde bulletjies 
uit en selekteer dan dié wat nie foute 
aan hul skedes, pote en hakke het nie. 
Hy vervang sowat 50 bulle van alle 
rasse per jaar, waarvan 30 Brahmane 
moet wees. Daarom selekteer hy so 
streng om net die beste bulle te behou. 

Top-teelmateriaal word voortdurend 
by vooraanstaande telers aangeskaf. 
Aangekoopte beeste wat nie aanpas en 
inpas nie, word dadelik geslag sonder 
inagneming van wat hulle gekos het. 

“Die eerste verlies is altyd jou beste 
verlies,” sê Rudi. Hy doen proewe met 
verskillende beesrasse sodat hy kan 
besluit wat die beste vir sy toestande is. 

“Dit moenie oor sentiment gaan nie, 
maar oor die rasse wat werklik die bes-
te in ’n kruisteelprojek is,” sê hy. 

Die doelwit is immers om swaar 
speenkalwers in ’n kruisteelprogram te 
teel wat die meeste geld verdien. Hy ge-
bruik Sussex-bulle by Brahman-verse 

omdat dit ’n vroegryp, vrugbare, mak 
ras is. In die proses word die Brahman 
se langlewendheid behou.

Simmentaler-bulle word ook vir hul 
vrugbaarheid en goeie voeromsetting 
by Brahman-koeie gebruik. Die Simbra-
tipe koeie speen ook swaar kalwers. 
Hulle behou die goeie hoedanigheid 
van die Brahman, soos aanpasbaar-
heid en moedereienskappe.

“Elke ras het goeie diere. Ek verkies 
vroegryp diere met goeie pote wat ver-
al in die winter vir hulself kan sorg, wat 
met slegs ’n bietjie lek ’n goeie kondisie 
kan behou en weer dragtig kan raak,” 
sê hy. Al die beeste wat hy só teel, het ’n 
mediumgrootte raam.

“Daar is baie goeie redes waarom my 
beeskudde oorheersend Brahman is. 
Ek is ook ’n sakeman wat saam met my 
span na winsgewendheid en produk-
siekoste kyk. Ons weeg en meet en eva-
lueer en neem dan sinvolle bestuursbe-
sluite wat op die lang duur gegrond is.”

NAVRAE: E-pos: taugrading@gmail.com; Rudi, 
sel 00267 72 42 4866; Hugo, sel 00267 72 
17 1130; Quinten, sel 00267 72 29 0609.



Die hoogs 
aanpasbare 
Brahman speel 
’n belangrike 
rol in hierdie 
80-jarige boer 
se kommersiële 
vleisbeesboerdery. 
Dit sluit rasegte 
bulle en koeie 
en ’n terminale 
driehoekkruising in.
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NAMIBIË CHARL VAN ROOYEN

l boer mnr. Izak Schoonbee (80) reeds sedert 
1970 kommersieel met Brahmane, hou hy die 
lyne suiwer. Hy gebruik slegs stoetbulle om 
sy rasegte koeie te dek. Dit verseker dat alles 

klopdisselboom verloop op sy plaas Herberg in die distrik 
Gobabis in Namibië.

Hy boer die afgelope 18 tot 20 jaar slegs met kommer-
siële Brahmane, maar hou hom nie met swak teeldiere 
op nie. Hy koop stoetbulle en gebruik hulle by rasegte 
Brahman-koeie om vervangingsverse te teel.

Voor 1970 was hy ’n bou-aannemer. Hy het die boer-
dery se leisels oorgeneem toe sy ouers, Willem en Cecilia 
Schoonbee, albei in ’n motorongeluk dood is. Hulle was 
van die Angola-trekkers. Toe hulle op die plaas aankom, 
was daar niks; “nie eens ’n veesuiping nie”, sê Izak. Hulle 
het kruisrasbeeste gemelk en die enigste inkomste was 
uit die verkoop van room aan die plaaslike melkery.

Toe Izak begin boer, was daar ’n nuwe bron van inkomste 
uit die teel van suipkalwers wat in Suid-Afrika verkoop is. 
Dié kalwers is geslag voordat hulle hul tweede kiestand 
gewissel het; dus jonger as sewe tot agt maande. Hulle is 
op kruipvoeding grootgemaak en is geslag terwyl hulle 
nog aan hul ma’s gesuip het.

VERANDERINGS
Toe kom die speenkalfbedryf in Namibië op die been en 
Izak het van suipkalwers na speenkalwers en osse oorge-
skakel. Die osse is in daardie stadium eers op die plaas op 
kuilvoer markklaar gemaak en verkoop wanneer hulle 27 
tot 30 maande oud was.

Ná die dood van sy vrou, Takkie, 15 jaar gelede het Izak 
alleen met die boerdery aangegaan. Vandag lewer hy 

Kommersiële Brahmane 
gedy in Kalahari-toestande

Mnr. Izak Schoonbee

 LIGGING 

Gobabis,  
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steeds osse en speenkalwers op die 
plaas van 5 000 ha wat deur reënval 
van slegs 400 mm per jaar en savanna-
weiding gekenmerk word. Hy het deur 
die jare veranderings aan sy produksie-
stelsel aangebring en gebruik nou ook 
Braunvieh- en swart Angus-bulle.

“Die Brahman is dié ras wat my nog 
nooit in enige droogte of ander moei-
like toestande in die steek gelaat het 
nie. Die koeie se melk is van ’n hoë 
gehalte, die diere is baie vrugbaar, die 
koeie is uitstekende moeders en die 
kudde is selfversorgend.”

Die beeste kry winter én somer slegs 
’n fosfaat-en-sout-lek. Dit is belangrik 
dat daar altyd genoeg lek in die bakke 
moet wees. Verder gee hy geen byvoe-
ding nie, “want dan begin jy wegvat van 
die ras se natuurlike aanpasbaarheid 
en oorlewingsvermoë”, sê Izak.

Brahmane loop gemaklik en ver. “Dit 
is ’n dier wat vir homself kan sorg.”

Die beeste het ’n sterk weerstand 
teen bosluise en Izak behandel hulle 
net twee keer per jaar teen uitwendige 
en inwendige parasiete. Hulle word ook 
teen lam-, spons- en miltsiekte ingeënt.

SWART SPEENKALWERS
Hy sê rasse, soos die Angus, Here-
ford en Sussex, is uitstekende rasse 
wat die Brahman komplementeer in 
vleisproduksie. Die Brahman het hom 
onomwonde bewys as die wêreld 
se kruisteelkoning. Daarom teel hy 
kruiskalwers deur die swart Angus en 
Braunvieh saam met die Brahman in 
’n driehoekkruising te gebruik. Hy be-
klemtoon dat slegs die beste rasegte 
bulle gebruik moet word, want dan kry 
jy die beste resultaat met kruisteling.

Rasegte Brahman-koeie word eers 
met rasegte Braunvieh-bulle gepaar. 
Die kruisverse word dan in ’n terminale 
kruising met swart Angus-bulle gepaar. 
Die kalwers wat uit hierdie driehoek-
kruising gebore word, is almal swart 
poenskoppe wat vinnig groei. Hulle 
is dus baie gesog by voerkrale. Almal 
word geslag en geen nageslag word vir 
verdere teling uitgehou nie.

Die swart speenkalwers behou steeds 
die Brahman se aanpasbaarheid. Hulle 
het ’n redelike weerstand teen bosluise 
en loop maklik. ’n Belangrike eienskap 
is die swart kalwers se eenvormigheid. 

Die kalwers is minstens ’n maand 
vroeër as ander rasse gereed om ge-
speen te word. Hy verkoop hulle op 
’n plaaslike veiling regstreeks van die 
ma’s af wanneer hulle 240 kg tot 260 kg 
weeg. Soms koop voerkrale die kalwers 
op die plaas.

KONTANTVLOEI
Izak gebruik nie ’n dektyd nie, wat die 
voordeel het dat die kontantvloei dan 
oor die hele jaar versprei word.

Hy hou ongeveer 70 speenkalwers 
uit om as osse grootgemaak te word. 
Die osse word aan die Namibiese maat-
skappy Meatco verkoop wanneer hulle 
250 kg tot 270 kg uitslag. Hulle behaal 
dan ’n A- of AB-gradering, wat hoë pry-
se verseker. Die vleis word uitgevoer.

Izak is baie tevrede met die klem-
verskuiwing wat hy met sy terminale 
kruising gemaak het. Dit het ’n weten-
skaplike benadering en goeie seleksie 
geverg, “want om ’n Brahman by ’n 
klomp paloekas te sit ter wille van bas-
terkrag, is nie kruisteling nie”.

NAVRAE: Tel. 062 56 8023.
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KOMMUNALE BOERE CHARL VAN ROOYEN

nr. Erenfried Katjingisina, 
’n Herero, boer met Brah-
mane op die plaas Nga-
rukaake in die kommunale 

gebied Aminus naby Gobabis. Sy broer, 
Bernard, boer saam met hom. Die plaas 
waar hy al sedert 1987 boer, beslaan 
4 900 ha.

Hy het vroeër ook ander beesrasse 
aangehou, maar het van hulle begin 
ontslae raak en wil uiteindelik net Brah-
mane oorhou omdat hulle so goed in 
die omgewing aangepas is. Tydens 
hierdie somer se droogte het die Brah-
mane weer hul staal getoon. 

“Die Brahmane word ook maer as die 
weiding min is, maar hulle herstel vin-
nig. Kyk daar in die kraal; die bul dek al 
weer die koeie,” sê hy laggend.

Die boerdery is op die produksie van 
speenkalwers gemik. Hy verkoop hulle 
wanneer hulle sowat 250 kg weeg. Hy 
handhaaf ’n kalfpersentasie van sowat 
80 omdat hulle hul beeste so goed ken. 
Benjamin sê hulle hou die beeste dop 
en weet watter koeie nie gereeld kalf 
nie. Ou koeie word geslag of verkoop.

Byna al die koeie het gedurende die 
droogte gekalf en die kalwers het hulle 
vinnig by die omgewing aangepas, al 
moes hy later vir die beeste grasbale 
en lek gee om te oorleef. Baie beeste 
van ander boere het gevrek.

Brahman wérk goed vir 
Namibiese kommunale boere
Namibië is nie vir 
sissies nie. Dit geld nie 
net mense nie, maar 
ook diere. Daarom is 
die Brahman  
dié beesras om 
mee te boer 
in hierdie land 
waar droogtes 
gereelder as 
goeie reënjare 
voorkom.

 LIGGING 

Gobabis,  
Namibië

•

MMnr. 
Erenfried 
Katjingisina 
(naasregs) 
by van sy 
beeste. 
Van links 
by ’n jong 
Brahman-
bul is raads-
lid Michael 
Uamunika, 
mnre. Ber-
nard Kat-
jingisina, 
Benjamin 
Katjingi-
sina, Eren-
fried en 
raadslid 
Nelson Katz 
Mungendje. 
Die twee 
raadslede 
het mnr. 
Bethold 
Tjiundje, die 
gebied se 
hoofman, 
by die 
onderhoud 
verteen-
woordig.

Sedert 1980

BRAHMANE
TARKATARKA Telers van suiwer, 

-grys, Suid Afrikaanse 
Brahmane

Tel.: +27 (0) 45 846 9259  /  Sel 082 821 9379
E-pos: tbrahman@telkomsa.net 

wayneporter73@gmail.com
Webwerf: www.brahman.co.za/members/tarka/index.htm

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

5 Mei 2016:

29 September 2016:

   Sale of the Greys 
Vroulike Brahman-veiling  (Kroon Boma, Kroonstad).

   Best of Both
Tarka-Brahmanbul-veiling  (Tarkastad).

   Vir vlesige en geneties unieke Brahmane. 

V
EI

LI
N

G
S

Wayne 
en Tracey 

verwelkom alle 
besoekers op hul 

plaas by Tarkastad, 
om hul beeste te 

besigtig en vir 
uit die hand-

verkope.



Brahman April 2016 27

‘Die Brahmane word ook maer as die weiding 
min is, maar hulle herstel vinnig. Kyk daar in 
die kraal; die bul dek al weer die koeie.’

GROOT KAMPE
Hy het tans sowat 100 Brahman-koeie 
en ongeveer 40 koeie van ander rasse. 
Die plaas is in agt groot kampe verdeel 
en elke kamp het net een boorgat. Die 
Brahmane kan ver agter weiding en wa-
ter aan loop. Erenfried sê sy beeste kry 
ook min bosluise. Soms is hulle so te sê 
heeltemal skoon. Hy gebruik dus net af 
en toe ’n opgietmiddel of doen kolbe-
handeling. Hy doseer ook drie keer per 
jaar vir wurms.

Siektes, soos bosluiskoors, knoppies-
velsiekte en drie-dae-stywesiekte  kom 
min voor. Beeste word wel volgens wet 
jaarliks vir spons-, milt- en lamsiekte 
en brucellose behandel. Geslagsiektes 
kom volgens hom nie daar voor nie. Hy 
koop bulle net by bekende telers.

Roofdiere wat las gee, is bruin hiënas, 
wat Erenfried grootliks met windhonde 
in toom hou. Jakkalse kom ook voor, 
maar hulle is eintlik net ’n probleem 
by sy Boerbokke en Van Rooy- en Wit 
Dorper-kruisskape. Brahman-koeie be-
skerm hul kalwers teen roofdiere dank-
sy hul goeie moederinstink.

Dít was Landbouweekblad se vraag aan 
mnr. Nelson Katz Mungendje, ’n raads-
lid vir die gebied wat die hoofman, mnr. 
Bethold Tjiundje, saam met raadslid 
Michael Uamunika by die onderhoud 
verteenwoordig het. Hy boer self met 
onder meer Brahman-kruisbeeste.

“Elke boer het sy voorkeur, maar daar 
is baie mense wat eers met ander rasse 
geboer het en toe na Brahmane oorge-
skakel het. 

“Dit is ’n goeie ras vir die droogtes en 
die beeste kan ver agter weiding aan 
loop. Die koeie kalf maklik omdat die 
kalwers nie ’n groot kop het wat die ge-
boorte moeilik maak nie. Die kalf groei 
ook vinnig en word gou groot. Enige 
kruiskalf met Brahman-gene lyk baie 
mooi en groei danksy basterkrag baie 
sterk,” sê hy.

Van die beste speenkalwers wat uit 
die kommunale gebiede oos van Go-
babis kom, is Brahmane en Brahman-
kruisings.

WEIDING
Suurgras is die belangrikste weiding in 
die gebied. Dit is voedsaam in die so-
mer, maar gaan in die winter vinnig ag-
teruit. Daar is ook ander goeie grasse, 
soos langbeen-boesmangras, maar 
dit het min geword. Hy erken daar is te 
veel beeste en die veld is uitgetrap. As 
dit meer reën en hy kan weer wisselwei-
ding toepas sodat sommige kampe kan 
rus, sal die goeie grasse weer toeneem.

BEESBEVOLKING
Is die Brahman die regte beesras om die 
land se beesbevolking te laat toeneem? 
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DROOGTEBESTUUR
RUAN SCHUTTE, WALTER VAN NIEKERK,  
DIRK STRYDOM EN LUAN VAN DER WALT

ie jaar 2015 was volgens 
mnr. Frikkie Maré en prof. 
Johan Willemse die droog-
ste jaar sedert 1904. Dit het 

’n uitwerking op Suid-Afrika as geheel. 
Dit is onmoontlik om die uitwerking 
te bepaal deur slegs een sektor, soos 
rooivleis, in ag te neem. Daarom is dit 
belangrik om ’n holistiese benadering 
tot ’n skatting vir ’n enkele sektor te 
herlei. 

Die prys van voer is ’n belangrike 
faktor in die vraag na speenkalwers.  
Mielie-invoer sal toeneem en die in-
voerhawens, spoornetwerk en pad-
logistiek sal onder druk wees. Die skerp 
styging in die prys van mielies, ander 
grane en oliesade sal druk op die voer-
kraalbedryf plaas en ’n paar kleiner 
voerkrale kan die mark verlaat.

Dieresiektes word deur die beweging 
van diere tussen beskikbare weidings 
versprei. Boere het hul beeskuddes 
verklein om die droogte te oorleef.

Volgens Frikkie en Johan gaan die 
mielieprys waarskynlik hoog bly in die 
volgende jaar en die verskaffing van 
speenkalwers sal laer as in die vorige 
jaar wees. Die laer aanbod van speen-
kalwers, wat die speenkalfprys kan ver-
hoog, kan deur die hoë voerkoste ge-
neutraliseer word. Voerkraaleienaars 
besef reënval gaan die aanbodkragte 
bepaal. Indien die reënval voldoende is, 
gaan die pryse van kalwers en rooivleis 
skerp styg weens die dalende aanbod.

KIES REG
Drie jaar van intense droogte in Suider-
Afrika het droogteverwante onderwer-
pe ’n gewilde besprekingspunt onder 

produsente van lewende hawe ge-
maak. Daar is ’n groeiende belangrik-
heid in die kies van beeste wat vir die 
omgewing geskik is, veral in ’n droogte 
en wanneer natuurlike weiding ’n laag-
tepunt bereik. Baie telers van Brahma-
ne en F1-kruisings het reeds die voor-
deel raakgesien en dit ten volle benut 
om hul boerderye volhoubaar te hou.

Die droogte het verreikende gevolge 
vir die lewendehaweboer. Voerkoste 
het drasties gestyg en daar is nie ge-
noeg natuurlike weiding vir die winter 
nie. Die gevolge van die droogte raak 
natuurlik ook die sak van die verbrui-
ker, wat deur hoë voedselinflasie in die 
gesig gestaar word.

In droogtetye is dit belangrik om te 
verstaan wat die kostekomponente is 
wat aan ’n beesboerdery gekoppel is. ’n 
Plaas se kostekomponent kan in vaste 
en veranderlike koste verdeel word. 
Veranderlike koste is koste wat wis-
sel namate die produksiemiddele wat 
gebruik word, verander. Vaste koste 
bly konstant, ongeag die hoeveelheid 
wat geproduseer of gebruik word. Dit 
is normaal dat veranderlike koste selfs 
in gewone produksietoestande ’n groot 
deel van die kostekomponent uitmaak. 
In droogtetoestande styg die verander-
like kostekomponent merkwaardig.

Volgens die Agribenchmark-data-
basis van die Universiteit van die Vry-
staat se eenheid vir lewendehawe-
ekonomie is die grootste veranderlike 
uitgawes brandstof (26%), veeartse 
en medisyne (20%), die koop van diere 
(17%) en voer (14%). ’n Droogte beïn-
vloed ál hierdie uitgawes, veral voer-, 
veearts- en medisynekoste.

Dit word ál belangriker om die regte beeste vir 
’n omgewing te kies. Baie telers van Brahmane 
en F1-Brahmane het reeds die voordeel van 
hierdie ras raakgesien en dit ten volle benut  
om die boerdery volhoubaar te maak.

Doeltreffende 
kuddebestuur  
in tyd van droogte

D
Mnr. Ruan Schutte

Mnr. Luan van der Walt

Dr. Dirk Strydom

FISIOLOGIESE TOESTANDE
In ’n droogte beïnvloed ’n paar aspekte 
die beesboerdery. Die feit dat die diere 
nie voldoende kos het nie, is een van die 
faktore wat tot ’n styging in uitgawes 
lei. Groot veranderings vind plaas 
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ten opsigte van die dier se fisiolo-
giese toestande. Dit sluit faktore soos 
die daling in reproduksie en die beset-
tingsyfer in. Die besettingsyfer maak 
’n belangrike deel van kuddegroei uit. 
Wanneer ’n boer in ’n droogte teeldiere 
verkoop, kan hy in die volgende jaar 
agterkom die droogte het ’n enorme 
uitwerking weens die laer aanwas en 
’n drastiese verlaging in die teelkudde.

Aanpasbaarheid is ’n groot vereiste 
vir ’n dier om die droogte te verwerk. 
Dit sluit onder meer in verdraagsaam-
heid vir hoër temperature, ’n verlaging 
in watergebruik en die aflê van groter 
afstande om by geskikte voedsel en wa-
ter te kom. Weerstand teen parasiete is 
ook belangrik, want tydens ’n droogte 
kom meer siektes voor en weens die 
diere se verswakte immuunstelsel is 
hulle vatbaarder vir siektes.

Weens die lae beskikbaarheid van 
voer en drastiese verhoging in voer-
koste moet die dier oor voldoende aan-
pasbaarheid beskik om die verander-
likes te verwerk. Die verteringstelsel 
het weer ’n regstreekse invloed op die 
voeromsettingsverhouding. Die Brah-
man word in die algemeen beskou as 
’n bees met ’n lae produksiekoste met 
verskeie eienskappe wat in die bestuur 
van ’n droogte kan help. 

Die volgende gunstige eienskappe 
word in internasionale en plaaslike lite-
ratuur genoem: 

  Vrugbaarheid. Dit is regstreeks aan 
droogte gekoppel. Die besettingsy-
fer kan in ’n droogte met 50% tot 
90% daal. Die Brahman vaar goed in 
droogtetoestande en dit is bewys dat 
koeie slegs ’n beperkte getal embrio’s 
by hoë temperature (bo 40 ˚C) ver-
loor. Die Brahman is ook bekend vir 
sy goeie moedereienskappe wat on-

dersteunend is sodra die koei gekalf 
het. ’n Unieke eienskap van die Brah-
man is om vrylik te kan sweet, wat  
die diere se hitteverdraagsaamheid 
aansienlik verhoog. Dit veroorsaak 
dat die dier minder stres het, beter 
reproduseer en energie bespaar.
  Pigmentasie en vel. Brahman- en F1-
Brahmanteelkoeie is uiters gesog vir 
hul vermoë om in ’n warm, humiede 
omgewing te presteer. Die Brahman 
het ’n donker velpigmentasie wat 
sonstrale filtreer en help om die dier 
koel te hou. Die ras het ook oortollige 
los vel wat help om die bees af te koel 
en die bykomende veloppervlakte 
help om van hitte ontslae te raak.
  Ver loop. Die Brahman kan in droë 
toestande verder as ander rasse loop. 
In ’n studie het Brahmane gemiddeld 
12,4 km/dag geloop tenoor ander 
rasse se 7,2 km/dag. Daarom het die 
Brahmane aansienlik méér water be-
nut as die ander diere danksy meer 
besoeke aan die watersuipplekke. Dit 
vergemaklik die bestuur ten opsigte 
van voerhantering, watervoorsie-
ning en energieverbruik. 
  Voerbenutting. Nóg ’n goeie eien-
skap van die Brahman is die vermoë 
om voer van ’n swakker gehalte te 
benut. Volgens studies vaar die ras 
baie goed om droëmateriaal te ver-
teer. Die vermoë om voedingstowwe 
deur die bloedstroom en speeksel te 
herwin, help aansienlik met verteer-

baarheid. ’n Laer tempo van proteïe-
nverwerking laat spiere en liggaams-
weefsel toe om aan te hou ontwikkel 
ten spyte van lae en swak voerin-
name. Dié eienskappe help baie in 
tye wanneer die beskikbaarheid en 
gehalte van voer beperk is.
  Weerstand teen parasiete. Die 
Brahman bied sterk weerstand teen 
parasiete. Dit is te danke aan ’n hoë 
immuunreaksie wat bosluisontwik-
keling teenwerk, ’n gladde vel wat 
ongunstig is vir larfaanhegting en 
chemikalieë in die sweetkliere wat 
bosluise afweer. Weens die hoë, ge-
paardgaande veearts- en medisyne-
koste weens siektes is dié eienskappe 
van onskatbare waarde wanneer 
kontantvloei knap is.

RIGLYNE
Die waarde van hierdie eienskappe 
van die Brahman is beaam in vraelyste 
wat deur kommersiële boere ingevul 
is. Hulle het die volgende voordelige 
eienskappe genoem: bastervermoë, 
kort hare en parasietweerstand, hit-
te- en droogteverdraagsaamheid en 
moedereienskappe. Die fisieke en  
fisiologiese eienskappe het ’n reg-
streekse verwantskap ten opsigte van 
kostebesparing tydens ’n droogte. 
Goeie kudde-, voeding- en finansiële 
bestuur is egter steeds belangrik.

Die volgende is ’n paar riglyne raken-
de die bestuur van ’n beesvertakking in 
’n droogte wat deur prof. H.O. de Waal 
van die UV verskaf is:

  Verminder die vee wat van voerbron-
ne op die plaas afhanklik is deur bo-
tallige diere te verkoop. In ’n droogte 
moet die onproduktiewe diere uit die 
kudde verwyder word sodat die wei-
ding vir die oorblywende vee beskik-
baar kan wees.
  Maak seker dat alle diere voldoende 
toegang tot skoon drinkwater het.
  Beeste moet gegroepeer word vol-
gens ouderdom en produksiestatus. 
Bepaal swangerskap in die beeste so 
gou moontlik ná die paartyd. 
  Bepaal die toestand van die tande 
van veral ouer koeie. Dragtige koeie 
moet kan wei én ’n kalf speen. 
   Maak ’n inventaris van alle beskik-
bare veld- en ander voerbronne wat 
gebruik kan word om die vee tot diep 
in die volgende somer te onderhou.
  Boere se situasie verskil; dus kan 
professionele hulp met strategiese 
beplanning nodig wees. 

Dit is moeilik om die finansiële impak en die 
verskil tussen beesrasse tydens ’n droogte 
met mekaar te vergelyk. Daar is egter 
heelwat bewyse dat die Brahman se unieke 
eienskappe veral ten opsigte van aanpas-
baarheid hom ’n leier in droogtetye maak. 
Foto:  Namibiese Brahmantelersgenootskap
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  Lekke help nie langer as die weiding 
op die veld skaars is nie. As aanvul
lende voer verskaf word, moet die 
doel van die aanvulling bekend wees. 
Diere in verskillende produksiefases 
vereis spesifieke tipes en hoeveel
hede byvoeding.
  Die meeste programme om dierepa
rasiete te verminder, is nie geslaag as 
die aanbevole vlak van aanvulling nie 
bereik word nie. 
  Sommige diere sal té veel aanvullings 
verbruik, terwyl ander se inname van 
aanvullings te laag sal wees om hulle 
enigsins te bevoordeel. 
  Lakterende koeie, laatdragtige verse 
en speenkalwers is die kwesbaarste 
weens hul hoër behoefte aan voe
dingstowwe.

FINANSIES
Die volgende is faktore om vir finan
siële bestuur in ag te neem:

  Weens die stygende veranderlike 
koste tydens droogtes moet kontant
vloei oordeelkundig bestuur word.
  Dit is baie belangrik om ’n langter

mynkontantvloeibegroting op te stel 
omdat reproduksie gedaal het en die 
volgende twee jaar se kontantvloei 
nadelig geraak sal word daardeur.
  Beskerm die kernkudde, want die 
droogte sal verbygaan en dan wil die 
boer optimaal produseer om hoër 
winste te behaal.
  Praat vroegtydig met kredietver
skaffers oor hulpverlening op ver
skeie vlakke.
  Verkoop slegs nieproduktiewe diere. 
Moenie al die diere verkoop nie, want 
pryse gaan styg en dan moet die boer 
ten duurste ’n nuwe kudde opbou.
  Doen noukeurige berekeninge oor 
die vervoer van voer na die beeste 
teenoor die vervoer van beeste  
na voer.
  Hersien begrotings. Onnodige koste 
sluip oor die jare in. Maak seker net 
die nodige koste word aangegaan.
   Moenie versekeringspolisse kansel
leer nie. Praat eers met die makelaar 
en kyk na ander opsies. ’n Polis is ’n 
langtermynstrategie en jare se by
draes is verlore as dit beëindig word.

  Bemarking van diere gaan baie be
langrik wees; gee dus aandag aan al
ternatiewe bemarkingsopsies.
  Probeer om weer geld te maak wan
neer die droogte verby is.

DROOGTES
Hoewel dit nie regtig moontlik is om 
die finansiële impak sowel as die ver
skil tussen beesrasse met mekaar te 
vergelyk tydens ’n droogte nie, is daar 
heelwat bewyse in die literatuur dat 
die Brahman wel goed aanpasbaar 
is tydens droogtetye. Dit is egter be
langrik vir ’n boer om al die faktore in 
ag te neem waarop ’n droogte ’n impak 
het. Goeie finansiële bestuursoorwe
gings, asook kritiese kuddebestuur, is 
belangrik om in ag te neem in droogtes.

Mnr. Ruan Schutte, mnr. Walter van 
Niekerk, dr. Dirk Strydom en mnr. Luan 
van der Walt is verbonde aan die een-
heid vir lewendehawe-ekonomie van 
die departement landbou-ekonomie 
aan die Universiteit van die Vrystaat in 
Bloemfontein.

ONS IS PASSIEVOL OOR DIE TEEL VAN BRAHMANE EN 

VOORSIEN DIE STOET- EN KOMMERSIËLE MARK VAN 

DIE BES BESPIERDE EN VRUGBAARSTE DIERE WAT DIE 

HOOGSTE WINS VIR HUL EIENAARS VERSEKER.

Besoekers 
ALTYD 

welkom!

Ernie Beukes, 084 540 7462
E-pos: ranzabrahmane@live.co.za

Rohan Beukes, 082 460 8440
Plaas Einde
NORTHAM
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WES-KAAP HUGO LOCHNER

ie plase Vaatjie en Olifants-
kop naby Melkbosstrand is 
’n klipgooi van Kaapstad. Tog 
is dit harde boerderywêreld. 

Die plase se grond is tipiese Strandveld 
wat wissel van erge sandgrond waar 
net Port Jackson-bome en perde-
kweek groei tot sanderige kleigrond. 
In die algemeen is dit meestal margi-
nale grond. Die gemiddelde reën val is 
450 mm per jaar. Die somers is warm 
en droog en die ondergrondse water is 
min en baie brak.

Dit is in dié toestande wat twee neefs, 
Tienie (Olifantskop) en Nico (Vaatjie) 
Stoffberg, hul boerderye bedryf. Tot  
12 jaar gelede was melk hul hoofinkom-

ste. Melkboerdery het die twee plase 
uitstekend gepas, maar krimpende 
marges het die twee neefs gedwing om 
hul melkerye te staak.

Die grond is te marginaal om saai-
boerdery die hoofvertakking van die 
boerderye te maak en hulle moes met 
vleisbeeste of skape boer. Veediefstal 
het egter skaapboerdery as hoofver-
takking uitgeskakel.

Op Olifantskop is 45% lande en 55% 
sandgrond (Port Jackson en perde-
kweek). Nico se lande beslaan 35% van 
die plaas se oppervlakte. Die res is ook 
sanderige weigrond met twee riviere 
en ’n klein deel waarop sand gemyn 
word. Op albei plase word koring, ka-

As ’n boer met ’n Brahman-bul 25% meer 
kalwers per jaar speen en die speenkalwers 
is boonop 20% tot 30% swaarder, weet jy die 
Brahman het ’n omwenteling in jou boerdery 
gebring, sê twee neefs van Melkbosstrand.

Brahman bring 
omwenteling langs 
Kaapse Weskus

nola, rog en hawer as kontantgewasse 
verbou. Die oesreste word gebaal en op 
die plase gebruik.

Hoewel die neefs op afsonderlike pla-
se boer, het hulle dieselfde mikpunte 
gehad wat vleisbeesboerdery betref. 
Hulle wou nie die beeste pamperlang 
nie. Die beeste moes sonder aanvullen-
de voeding op die beskikbare weiding 
(oesreste, perdekweek en Port Jack-
son) produseer. Hulle het verskillende 
vleisbeesrasse getoets, maar nie een 
kon in hul vereistes voorsien nie. 

Nico en Tienie het in 2005 hul eerste 
Brahman-bulle gekoop en kruisteling 
met hul bestaande koeie begin doen. 
Die resultate was so gunstig dat hulle 
sedertdien net Brahman-bulle gebruik.

VOORDELE
Volgens Tienie en Nico is die voordele 
van die Brahman-bul die volgende:

Met Tafelberg op die agtergrond staan 
Tienie (links) en Nico Stoffberg by ’n trop 
van die vleisbeeste waarmee hulle boer. 
Hulle doen al 11 jaar lank kruisteling met 
Brahman-bulle by koeie wat van verskillen-
de rasse afstam, soos Here ford, Simmen-
taler, Angus, Limousin en Santa Ger trudis. 
Foto’s:  Verskaf/Tienie Stoffberg

D
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  Verhoogde dragtigheid. Die beset-
tingpersentasie van die koeie is nou 
98 teenoor 75 tot 80 voordat Brah-
man-bulle gebruik is.
  Verhoogde speenpersentasie. Min-
stens 99% van die koeie wat bul  
vat, speen hul kalwers. Voorheen het 
net 90% van die dragtige koeie kal-
wers gespeen.
  Baie min kalfprobleme. Voorheen 
het die koeie gesukkel om te kalf en 
baie kalwers moes uitgetrek word. 
Met die Brahman-bulle is die kalwers 
kleiner, maar hulle groei vinnig. Die 
koeie kalf dus makliker.
  Speenkalwers is 20% tot 30% 
swaarder. Die Brahman-tipe koeie 
speen nou op ses tot sewe maande 
kalwers van 210 kg tot 230 kg. Voor-
heen het kalwers op dieselfde ouder-
dom 175 kg tot 195 kg geweeg.
  Brahman-bulle pas maklik aan en 
hulle verloor nie gewig nie.
  Minder oogprobleme. Met die an-
der rasse het hulle probleme met oë 
gehad; nie net weens ’n gebrek aan 
pigment nie. Die kuddes het nou geen 
oogprobleme nie, wat Tienie aan die 

Brahman se prominente oogbank en 
goeie pigmentasie toeskryf.
  Veeartsenykoste is laer. Daar is nie 
meer kalf- of oogprobleme nie en hul-
le doseer en spuit minder. ’n Veearts 
word net vir dragtigheidsondersoeke 
gebruik.
  Daar is feitlik geen diefstal nie omdat 
die Brahmane geneig is om in troppe 
te beweeg en hulself teen honde en 
diewe te beskerm.
  Geen aanvullende voeding nie. Van 
die ander rasse kon net goed produ-
seer en reproduseer as hulle aanvul-
lende voeding (graan) ontvang. Die 
Brahman-tipe koeie en verse ont-
vang geen aanvullende voeding nie. 
Hulle vreet net oesreste, perdekweek 
en Port Jackson.
  Brahman-kruiskalwers kry ’n pre-
mie op veilings waar die uitskot os-, 
vers- en bulkalwers verkoop word.

EKSTENSIEF 
Tienie en Nico sê hul koeikuddes is oor-
wegend sterk Brahman-tipe koeie. Hul-
le boer nie met suiwer Brahman-koeie 
nie omdat hulle die voordeel van kruis-

teling wil behou. As die koeie te veel na 
’n suiwer Brahman neig, kan dit nodig 
word om ’n ander ras vir ’n jaar of twee 
in te bring. Daarna sal Brahman-bulle 
weer gebruik word.

Die neefs hou hul beesboerdery so 

Dié Brahman-bul is tipies van wat hulle in 
’n bul soek, naamlik aanpasvermoë by hul 
omstandig-hede, gehardheid, langlewend-
heid, vrug baarheid en puik produksie teen 
die laagste moontlike koste.

OBS - GETEEL EN GROOTGEMAAK 
OP GRAS, NATUURLIK!

17de JAARLIKSE BULVEILING
Donderdag, 8 September 2016
LINCOLN, KOMGA, OOS-KAAP

AANBOD:   suiwer wit Manso-bulle50

NAVRAE: 
Eugene Osterloh 082 927 7886

NAVRAE: 
Paul Hobson 082 652 4724

Simon Hughes 082 491 8286

OBS 105 10 

OBS 12 151  OBS 206 09 

OBS 84 11 

Komga                                                                               Oos-Kaap

Hartwater-, rooiwater en galsiekteveld

Bewese bloedlyne, voorspelbare prestasie

Brahmanstoet

OBS 20 09  
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WES-KAAP

ekstensief moontlik. Paartyd is van 
November. Die bulle word drie maande 
lank tussen die koeie gehou. Kalftyd 
is Julie tot September en die kalwers 
word in April gespeen wanneer hulle 
ses tot sewe maande oud is. Net die 
verskalwers wat as vervangingsdiere 
geselekteer is, bly ná speentyd agter.

Die verse loop saam met die koeie in 
dieselfde trop en vat bul sodra hulle ge-
reed is. Almal kalf gewoonlik teen nie 
later as driejarige ouderdom nie. Nog ’n 
voordeel van die Brahman is dat hulle 
laat ryp is. Die verse kry dus kans om 
uit te groei voordat hulle dragtig raak, 
selfs al loop hulle in die teeltyd saam 
met die koeie. 

Die koeie en die bulle kry geen spesiale 
behandeling voor paartyd nie. 

“Al die diere, ook die vervangingsver-
se, moet net van die beskikbare weiding 
oorleef en produseer,” sê Tienie en Nico.

WEIDING
Die beeste se weiding verskil deur die 
jaar. Die reëntyd strek van April tot ein-
de Oktober. Van November tot Maart 
is dit warm en droog. In die reëntyd is 

daar gewoonlik baie kweek vir weiding. 
In September begin die Port Jackson-
bome blom en peule maak, wat ’n goeie 
proteïenbron is. Die oesreste word van 
Desember tot middel Januarie gevreet 
en daarna begin die beeste die Port 
Jacksons se blare vreet.

Voordat hulle met die Brahman-tipe 
begin boer het, moes hulle van middel 
Januarie die diere voer (hawerpitte en 
melasse) tot die eerste winterweiding 
beskikbaar was. Nou vreet die beeste 
die Port Jacksons en wanneer die wei-
ding min word (einde April), word heel 
strooibale uitgesit. Hoewel hulle geen 
aanvullende voeding gee nie, is ’n ener-
gie- en proteïenlek deur die hele jaar 
beskikbaar. Die inname word beheer.

Die beeste word ook in Maart, Junie 
en November met Multimin® met koper 
(reg.no. G3371; Wet 36/1947) ingespuit. 
Die koper is uiters belangrik omdat 
hul omgewing ’n tekort aan koper het. 
Saam met die inspuitings word die die-
re ontwurm. Lewerslak is ’n groot pro-
bleem in hul gebied. In November ent 
hulle hul diere in teen knoppiesvelsiek-
te. Die beeste word drie keer per jaar 
teen uitwendige parasiete (bosluise) 
en steekvlieë behandel.

SELEKSIE
Tienie en Nico kies die bulle, vervan-
gingsdiere en volwasse koeie streng.

Die bulle moet ’n klein raamwerk hê 
vir die sandgronde waarop hulle die 
grootste deel van die jaar loop. 

By die seleksie van bulle is die bulteler 
net so belangrik. Hy moet ’n bewese re-
kord hê, verstaan wat jy hom vra, moet 
eerlik wees en sy naverkoopdiens moet 
goed wees. 

Hul Brahman-bulle kom 1 200 km ver 
na Melkbosstrand en het geen aanpas-
singsprobleme nie. Hulle sê hulle het 
nog nie diere gesien wat so maklik aan-
pas soos die Brahman nie.

By die vervangingsverse is tempera-
ment die belangrikste. Hulle moet ’n 
sterk Brahman-tipe wees, met ’n hang-
kruis en nie te rankerige bene nie. 

MEER WINS
Maak hulle nou meer geld uit vleisbees-
te met die Brahman-bul? 

Beslis, sê Tienie en Nico. 
“Ons vleis beesvertakking is tans die 

winsgewendste deel van ons boer-
derye.”

Die Brahman-tipe verg min produk-
siemiddele, hul produksie en reproduk-
sie is hoër en hulle benodig geen graan 
as aanvullen de voeding nie. 

“Met die voordeel van die ekstra 25 
kalwers per 100 koeie danksy die hoër 
besettings- en speenpersentasie, so-
wel as speenkalwers wat 35 kg tot  
55 kg swaarder weeg, kan ons nie an-
ders as om te sê die Brahman het ’n om-
wenteling vir ons gebring nie,” sê hulle.

NAVRAE: Tienie Stoffberg, sel 082 826 2220 
of e-pos: stoffbergt@gmail.com;  
Nico Stoffberg, sel 082 454 3631,  
e-pos: outrekpad@gmail.com.

 ’n Troppie van die kruiskoeie en kalwers in 
tipiese Port Jackson-veld. Die beeste het 
sover hul kon bykom al die blare opgevreet.

LINKS en REGS ONDER: Van Kaapstad 
tot die Ghaapse Plato tot in die sneeu is 
Brahmane goed aangepas en produseer 
hulle uitstekend. Foto’s: Verskaf
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ie welkome goeie reëns wat 
onlangs geval het, kon nie die 
verwoesting van die droogte, 
wat sedert 2013 bykans on-

onderbroke in die noorde van Zoeloe-
land voortduur, ongedaan maak nie. 
Natuurlike weiding bestaan feitlik nie, 
dammevlakke is uiters laag en dui-
sende stuks vee van klein- en kommer-
siële boere het gevrek of is op veilings 
verkoop. Veeboere in die noorde van 
Zoeloeland, wat desperaat probeer om 
hul oorblywende diere te voer, het al tot  
R1 000 betaal vir ’n ronde baal ordent-
like hooi wat uit ander dele van Suid-
Afrika aangery is.

Mnr. PJ Hassard, eienaar van die 
plaas Silvasands van 6 750 ha buite 

Hluhluwe, is nie die droogte se onguns-
tige gevolge gespaar nie. Sy plaas se 
soetveldweiding, wat gekenmerk word 
deur semi-bosveldtoestande waarin 
rooigras (Themeda triandra) en witbuf-
felsgras (Panicum maximum) voorkom, 
het veral in die jongste drie jaar swaar-
gekry. Terwyl Silvasands veronderstel 
is om gemiddeld 750 mm reën per jaar 
te kry, was die gemiddelde sedert 2013 
’n skrale 250 mm per jaar.

“Toestande was moeilik,” sê PJ. “In 
2013 moes ek my kudde van 1 000 Brah-
man x Simmentaler-teelkoeie en 200 
vervangingsverse tot 800 teelkoeie en 
100 vervangingsverse verminder. Ek 
sou ’n nog groter probleem gehad het 
as ek nie Brahman-teelmateriaal in my 

KWAZULU-NATAL LLOYD PHILLIPS

Die Hassard-gesin gebruik al 60 jaar lank 
Brahman-teelmateriaal om die produktiwiteit 
van hul kommersiële vleisbeesonderneming te 
verbeter. En hulle wil dít nooit verander nie.

Brahman is  
ideaal vir enige  
kruisteelprogram

vleisbeesonderneming 
gehad het nie.”

Die Hassards is lank 
reeds beïndruk deur die 
Brahman se buitenge-
wone aanpasbaarheid 
by moeilike produk-
sietoestande en het 
voordeel daaruit ge-

trek. Sulke toestande is 
algemeen in die noorde 

van Zoeloeland, wat die  
ideale geleentheid vir die Brah-

man skep om uit te blink.
“Ons het Brahman-bulle in ons kom-

mersiële vleisbeesonderneming inge-
bring omdat ons geweet het dit sal die 
Simmentaler-gene aanvul wat reeds 
teenwoordig is,” sê PJ.

Die Simmentaler (Bos taurus), ’n dub-
beldoelras van Europese oorsprong, 
is bekend om sy goeie melkproduksie, 
wat tot goeie speengewigte lei. Die 
Hassards wou gehardheid by hul kom-
mersiële beeskudde voeg en het op die 
Brahman (Bos indicus) vir dié doel be-
sluit. Hulle was nog nooit spyt nie.

PJ en sy pa, Peter, ’n voormalige voor-
sitter van die Sharks-rugbyunie, het 
net lof vir die Brahman-ras. Hulle wys 
daarop dat die Brahman-teelmateriaal 
wat hulle gebruik het, daartoe gelei 
het dat die diere benewens die droogte 
gereeld somertemperature van hoër 
as 40 ˚C, ’n verskeidenheid bosluis-

D

LINKS: Die Brahman se aanpasbaarheid by 
moeilike produksietoestande in Zoeloeland 
het dié ras toegelaat om uit te blink in mnr. 
PJ Hassard se kommersiële vleisbeeson-
derneming. Foto’s: Lloyd Phillips

BO: Mnr. PJ Hassard (links) en sy pa, Peter, 
sê hul kommersiële vleisbeesonderneming 
trek voordeel uit voortdurende verbetering 
van die ras in Suid-Afrika.
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Mega

7 JULIE 2016
WINTERTON -  KZN

GROOTGEMAAK OP
ROOIWATER-, GALSIEKTE- 

EN HARTWATERVELD

60 GRYS BRAHMANBULLE • 40 ROOI BRAHMANBULLE • 10 LIMOUSINBULLE • 30 KOMMERSIËLE VERSE

TONY & TING BRAITWAITE , DAMVIEW 082 809 6338 | MIKE BENTLEY , OZEBU 071 430 3594 | ANTON RENCKEN, INK 082 806 3950 
REIMAR TRATSCHLER – ROOIDRAAI LIMOUSINS  082 496 3595

ONS BIED GOED BESPIERDE GEHALTEBULLE AAN OP HIERDIE JAAR SE MEGA MEAT-VEILING
40 GRYS BRAHMANBULLE EN 15 ROOI BRAHMANBULLE

BESOEK ONS GERUS BY DAMVIEW BRAHMANE, SLEGS 35 km VANAF DIE N3, TUSSEN BERGVILLE EN WINTERTON, KZN
Damview - Gebore Beesboere 

TEEL JAARLIKS MEER BESPIERDE BRAHMANBULLE
ONS BULLE WORD GROOT UITSLUITLIK OP ROOIWATER-, GALSIEKTE- EN HARTWATERVELD
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KWAZULU-NATAL

gedraagde siektes en selfs bedrei-
gings van roofdiere kan weerstaan.

“Die ander dag het ek gesien hoe PJ 
se hele kudde van 100 Brahman x Sim-
mentaler-vervangingsverse ’n luiperd 
verjaag wat hulle in hulle kamp gesien 
het,” sê Peter. “En dit is nie die eerste 
keer dat die beeste ’n roofdier verjaag 
het nie.”

Hoewel PJ vir nege maande van die 
jaar sy kommersiële kudde elke twee 
weke teen bosluise dip, is dit onmoont-
lik om dié parasiete en die bedreiging 
van hartwater, rooiwater en galsteen-
siekte wat hulle oordra, heeltemal in 
Noord-Zoeloeland se subtropiese kli-
maat uit te roei. 

Die Brahman se gladde hare en vel 
maak dit moeilik vir bosluise wat aan 
die dip ontkom het, om aan die dier vas 
te klou. Die Brahman is ook meer be-
stand teen infeksies weens bosluisge-
draagde siektes en herstel gewoonlik 
vinnig genoeg om weer ’n produktiewe 
lid van die kudde te wees.

PJ sê nog ’n voordeel van die Brah-
man-teelmateriaal wat hy in sy kom-
mersiële kudde gebruik, is die baster-
krag wat uit die kruising van hierdie ras 
met die Simmentaler spruit. 

“My kruisteelprogram lewer speenkal-
wers wat ideaal vir die voerkraal op my 
plaas is. Hulle het ’n goeie voeromset-
ting en ’n uitstekende gemiddelde daag-
likse gewigstoename (GDT),” sê hy.

Om te keer dat geslagsiektes in sy 
kommersiële kudde, wat as vry van 
besmetlike misgeboorte en beestuber-
kulose gesertifiseer is, ingebring word, 
koop PJ nooit teelkoeie of verse om 
diere te vervang nie. Nuwe teelma-
teriaal word ingebring deur rasegte 
Brahman- en Simmertaler-bulle wat 
as siektevry gesertifiseer is, te koop op 

DIE HASSARDS EN HUL BRAHMANE

Die Hassard-gesin het 60 jaar gelede die 
eerste keer Brahman-teelmateriaal in 
hul kommersiële kudde op Silvasands by 
Hluhluwe ingebring en was nog nooit spyt 
daaroor nie.
   Die Brahman-teelmateriaal in die 
Hassards se kommersiële beeskudde 

verduur hoë somertemperature, bied 
weerstand teen bosluisgedraagde 
siektes en skroom nie om roofdiere weg 
te jaag nie. 
   PJ se Brahman x Simmentaler-slagosse 
behaal gereeld ’n uitslagpersentasie van 
57 tot 58.

veilings wat hy vertrou.
PJ sit elke jaar van Januarie tot April 

Brahman-bulle by sy Simmentaler-tipe 
verse en koeie, en Simmentaler-bulle 
by sy Brahman-tipe verse en koeie. 
Die teelkoeie kry geen aanvullende 
voeding tydens Silvasands se dektyd 
nie. En selfs in die huidige droogte het 
PJ nog ’n bevrugtingspersentasie van 
meer as 90 met sy Brahman x Simmen-
taler-koeie behaal.

Die afgelope paar jaar was die win-
ter in die noorde van Zoeloeland baie 
straf. In jare wat reën normaalweg val, 
sal PJ se dragtige koeie net op natuur-
like veld wei en ’n aanvulling van Voer-
mol se onderhoudslek Premix 450  
(reg.nr. V4676, Wet 36/1947) kry. Die 
erge droogte en amper nie-bestaande 
weiding het PJ egter gedwing om sy 
dragtige koeie mieliekuilvoer en veld-
hooi te voer. Ongeag hierdie probleme 
het die Brahman x Simmentaler-teel-
koeie ’n gemiddelde kalfpersentasie 
van meer as 85 gehandhaaf.

PJ gaan voort: “ ’n Voordeel van Brah-
man-teelmateriaal, veral in droogte-

toestande, is dat die diere aan struike 
en bome kan vreet wanneer weiding 
swak of skaars is. Hulle vreet selfs  
die blare en saadpeule van doringag-
tige akasiabome, wat die diere help om 
langer kondisie te behou as menige an-
der beesras.”

Hy sê Brahmane is ook goed aange-
pas om lang afstande oor ongelyke 
terrein te loop op soek na kos en water 
sonder dat dit hul kondisie of gesond-
heid beïnvloed.

Silvasands se Brahman x Simmen-
taler-kalwers word op die ouderdom 
van 210 dae gespeen. Die slagkalwers 
word dan op die veld gelos totdat hulle 
teen 14 maande sowat 300 kg lewende 
gewig is. Daarna word hulle in die voer-
kraal op die plaas geplaas totdat hulle 
die teikenkarkasgewig van 250 kg tot 
320 kg bereik. PJ en Peter het bevind 
dat die voerkraalosse normaalweg ’n 
GDT van 1,6 kg behaal. 

“Ek lewer sowat 600 bemarkbare 
slagosse elke jaar. Ek verkoop ook 30 
van my beste verse wat as dragtig ge-
sertifiseer is, uit die vervangingskudde 
op die jaarlikse Mega Meat-veiling op 
Winterton,” sê PJ.

Die Hassards sê hul slagosse is altyd 
in aanvraag en behaal soms selfs ’n pre-
mie op gemiddelde slagpryse. Die ge-
middelde uitslagpersentasie van hier-
die osse behaal gereeld die teiken van 
57% tot 58% waarna PJ en Peter mik.

Peter glo vas dat alle Suid-Afrikaanse 
kommersiële vleisbeesboere Brah-
man-teelmateriaal in hul kruisteelpro-
gramme moet gebruik.

“Ek en PJ wil Suid-Afrika se Brah-
man-telers gelukwens met die gene-
tiese verbeterings wat ons met verloop 
van jare in die ras gesien het. Ons het  
beslis voordeel daaruit getrek. En ons 
sal ongetwyfeld voortgaan om Brah-
mane in ons kruisteelprogramme te 
gebruik,” sê Peter.

NAVRAE: Mnr. PJ Hassard, sel 082 822 
6983; e-pos: peterjohn@silvasands.co.za.

Die Brahmane se vermoë om enige beskik
bare gras en blare te vreet was ’n groot 
bate op PJ se droogtegeteisterde plaas. 
Foto: Lloyd Phillips
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HEEL BO: Ten spyte van die droogte waaronder Silvasands 
die afgelope paar jaar gebuk gaan, het PJ se Brahman x 
Simmentaler-teelkoeie ’n kalfpersentasie van meer as 85 
gehandhaaf. Foto: Lloyd Phillips

BO en REGS: Dié twee foto’s wys die soort vroulike diere 
wat die Brahman-ras uitbou tot wêreldoorheersing en help 
dat die ras wêreldwyd vinnig groei. Foto’s: Verskaf 
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HARTWATER CHARL VAN ROOYEN

ie noordelike deel van 
Noordwes is hartwater-
wêreld weens baie bosluise 
wat dié dodelike siekte oor-

dra, maar danksy die Brahman se kort 
haarkleed is daar min van daardie para-
siete op die beeste.

Daarvan is mnr. Robert Pretorius, 
uitvoerende hoof van Ossie Pretorius-
landgoed by Mareetsane, vas oortuig. 
Hy boer met Brahmane en Brahman-
kruisbeeste om osse te lewer en het ’n 
beesvoerkraal waarin hy sy beeste vir 
die slagmark afrond. Hy saai ook mie-
lies en sorghum. Hy oes 60% van die 
lande vir graan en maak kuilvoer van 
die res.

Die gebied word deur sandgrond, 
savanneveld en ’n gemiddelde reën-
val van 450 mm tot 500 mm per jaar 
gekenmerk. Robert en sy vrou, Naomi, 
boer saam met hulle seuns, Robert 
(20) en Ossie (26), en skoonseun, Step-
han Fourie.

Die Brahman se goeie weerstand teen 
bosluise beteken nie hierdie boer rus 
op sy louere nie. Hy dip al sy beeste elke 
drie weke. Die meeste word in dompel-
dippe behandel. Dit werk vir hom die 
goedkoopste uit. Hy dip 250 koeie met 
kalwers met R700 se dipmiddel.

In die kampe waar hy nie dompel-
dippe het nie, dien hy dipstof met ’n 
vuurvegter in die kraal toe. Enkele van 

Brahmane aard uitstekend in die hartwater
gebied daar op die randjie van die Kalahari
woestyn omdat hulle min bosluise dra.  
Boonop vaar hulle ook goed in die voerkraal.

Brahman aard goed 
in hartwatergebied

daardie beeste vrek omdat hy nie altyd 
al die bosluise bykom nie, veral onder 
die blaaie en by die stert waar bosluise 
graag vasbyt.

Robert verkies om nié sy beeste met 
entstof teen hartwater bestand te 
maak deur die entstof binneaars toe 
te dien en die beeste op die 13de dag 
met antibiotika te blok wanneer hulle 
hartwater opdoen nie. Hy verkies die 
alternatiewe metode waarvolgens hy 
nie nuwe beeste inent wat op die plaas 
aankom nie, maar hy spuit almal eerder 
op die 13de, 18de en 30ste dag met an-
tibiotika in. Dan is hulle redelik immuun 
en die vrektes beloop net 1% tot 2%. 

Die kalwers wat aankom, kry binne 

Mnr. Robert Pretorius by sy voerkraal met 
’n paar Brahmane op die agtergrond. 

D



 LIGGING 

Noordwes



foto deur
 

Die bewys is in die nageslag
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’n Paar Brahman-koeie waarmee Robert in 
hartwatergebied boer. Hulle is uitstekend 
aangepas. 

HARTWATER

ses weke hartwaterbloed. Hulle is 
dan bestand.

Verder koop Robert vervangings-
koeie net op plaaslike veilings, want 
hulle is reeds bestand teen hartwater.

WEIDING
Die koeie kalf op aangeplante weidings 
(bloubuffel- en borseltjiegras) weens 
roofdiere, soos luiperds en jagluiperds. 
Die kalwers word op 260 kg tot 270 kg 
gespeen en dan gaan al die versies en 
bulletjies na ander plase of kampe waar 
hulle op natuurlike veld (soet savan-
naveld bestaande uit kruisblaar-, Ka-
lahari-sandkweek- en oulandsgras) of 
ou lande (litjiesgras) grootword. Daar 
kry hulle ’n goeie lek bestaande uit 
fosfaat, beenmeel, sout, Kalorie 3000 
en ureum. In die winter vreet hulle ook 
aan die bome se blare en dan voeg hy 
Browse Plus by die lek om die tannien 
af te breek en vertering te verbeter.

Ná vier maande gaan almal vir 120 
dae voerkraal toe. Hulle slag dan sowat 
300 kg uit.

Robert hou glad nie vervangingsver-
se uit nie. Hy sê dit duur te lank om die 
eerste nageslag te kry as hy verse moet 
grootmaak. ’n Vers speen op sewe tot 
agt maande en kan nege maande later 
gedek word. Nóg nege maande later 
kalf sy. 

Dus lewer daardie vers eers ná 27 
maande ’n inkomste. Die kalwers is 

boonop “nie altyd die mooiste en 
swaarste nie en ek kan net sowat 80% 
van hulle verkoop”. Die tweede keer 
dat sy by die bul kom, is die besettings-
koers gewoonlik laag.

Hy koop eerder eerstekalfkoeie op 
plaaslike veilings. Sodoende wen hy die 
kalf by haar en speen nóg ’n kalf teen 
die tyd dat hy sy eie vers se eerste kalf 
kon verkoop.

VRUGBAARHEID
Nog ’n rede waarom Robert met Brah-
mane boer, is hul hoë vrugbaarheid. Die 
koeie slaan nie sómmer oor nie, selfs al 
is hul kondisie in moeilike tye nie wat-
wonders nie.

Die drakrag by Mareetsane is 1 groot-
vee-eenheid (GVE) op 7 ha tot 8 ha. 
Party kampe is groot, tot 250 ha. Die 
beeste moet dus gemaklik kan loop om 
te wei, wat die Brahmane maklik doen.

Hy gebruik net geregistreerde Brah-
man-bulle by Brahman-tipe koeie ter 
wille van basterkrag.

“ ’n Brahman kan jy met enige ras 
kruis, want sy basterkrag is fenome-
naal. Op my plaas gebruik ek slegs 
Manso-Brahmane met hul dik bene vir 
goeie loopvermoë en los velle sodat die 
kalwers genoeg plek het om vleis aan te 
sit,” sê Robert.

’n Brahman is ook slim. 
“Ek gebruik nie stokke nie, maar praat 

met my bulle wanneer hulle nie wil 

Robert hou glad nie vervangingsverse uit 
nie. Hy sê dit duur te lank om die eerste 
nageslag te kry as hy verse moet grootmaak.

kraal toe gaan nie. Dit maak hulle rustig 
en dan luister hulle,” sê hy.

Daar is staanplek vir 2 000 beeste in 
Robert se voerkraal waar hy sy eie en 
aangekoopte speenkalwers afrond na-
dat hulle goedkoop vir vier maande op 
die veld uitgegroei het.

In die voerkraal word hulle met kuil-
voer, mieliekiem-en-semels en hoë-
proteïenkonsentraat (HPK) gevoer. 
Robert plant mielies, maar verkoop al 
die graan en koop dan mieliekiem-en-
semels (en HPK) om maalkoste en dief-
stal uit te skakel. Hy maak ook kuilvoer.

Die beeste word ná afronding aan 
slagplase verkoop.

BASTA MET VEEDIEWE
Diefstal is oral ’n probleem. “Diewe 
loop egter wye draaie om ’n Brahman-
koei danksy die ras se besonder hoë 
drang tot selfbe skerming.”

Robert se beeste is daaraan gewoond 
om met perde bymekaargemaak te 
word. Daarom is die Brahmane lugtig 
vir mense wat te voet is. Hulle laat hulle 
nie deur veediewe aankeer nie. Hulle is 
ook beskermend teenoor hul kalwers 
en jakkalse kan dit nie naby waag nie. 

Robert glo Brahmane sal al hoe meer 
in aanvraag raak, want die ras het hom 
oor die hele wêreld bewys as ’n leier in 
vleisbeesproduksie. Die Brahman bly 
ook die wêreld se kruisteelkoning.

NAVRAE: E-pos: robertpretorius65@gmail.
com
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OPKOMENDE BOERE CHARL VAN ROOYEN 

ie opkomende boere is dit 
eens die Brahman en Brah-
man-kruisings is baie goed 
aangepas vir die harde toe-
stande wat algemeen in 

Suid-Afrika voorkom.
Tydens ’n boeredag by die Onderste-

poort-veilingkompleks van mnr. Hans 
Terblanche buite Pretoria is vier swart 
boere oor hul beesboerdery uitgevra.

   Mnr. Philemon Mahlangu boer al die 
afgelope 30 jaar op Klipfontein naby 
Kwamhlanga op 2 200 ha wat hy by die 
staat huur. Hy hou net kommersiële 
Brahmane aan en het 300 rooi en wit 
koeie om speenkalwers te lewer.

Voorheen het Philemon met gemeng-
de rasse geboer, maar in die jongste 
tien jaar het hy net Brahmane. 

“Die Brahmane is slim beeste. Hulle 
ken hul wagters en laat niemand an-
ders toe om hulle te probeer aanjaag 
om hulle te steel nie. Hulle word nie 
maklik gesteel nie

“My beeste groei vinnig en is sterk. 

Die plaas is bergagtig en hulle moet 
teen die hange uitstap om op die ge-
mengde soet- en suurveld te gaan wei. 

“Ons het hierdie somer ’n kwaai 
droogte gehad, maar Brahmane is 
sterk beeste wat kan oorleef en kal-
wers lewer. Die beeste het ook nie baie 
maer geword nie. In my omgewing boer 
sommige mense met ander beesrasse 
en hul beeste was baie maer en het ge-
vrek,” sê hy.

Philemon gee vir sy Brahmane ’n 
sout-en-fosfaatlek in die somer en ’n 
energielek in die winter. Die afgelope 
somer het hulle ’n bietjie meer lek en 
hoendermis gekry om vir die min, swak 
weiding te vergoed. Brahmane vreet 
ook bosse se blare, wat hulle baie help.

Hy dip die beeste gereeld teen bos-

Die Brahman kraai koning wat aanpasbaarheid 
betref, en dit is wat hulle deur die droogtes dra. 
Vier opkomende boere vertel hoekom hulle met 
Brahmane of Brahman-tipe beeste boer.

Brahman is bobaas,  
sê opkomende boere

luise; in die somer elke tweede week. 
Hulle word ook teen wurms gedoseer, 
en hy spuit hulle ook in teen spons-, 
lam- en miltsiekte.

 Mnr. Nicholas Mphokeng boer by 
Ligkraal naby Onderstepoort op 230 ha 
wat hy by die staat huur. Hierdie grond 
is te min vir sy 300 koeie. Daarom be-
wei hy ook die kommunale grond in die 
omgewing.

Hy het Brahmane, Bonsmaras en ’n 
paar Jersey-koeie. Verlede jaar het hy 
vier Simmentaler-bulle gekoop om die 
koeie te dek om Simbra-tipe kalwers  
te lewer.

Veral die eerste deel van die somer 
was baie droog en hy moes voer en 
hoendermis vir sy beeste koop. Van sy 
bure se beeste het gevrek weens die 
droogte, maar Nicholas het genoeg 
beeste sodat hy tollies en ou koeie kon 
verkoop om voer te koop.

Van die verskillende rasse is sy Brah-
mane die beste aangepas. 

“Hulle is beslis beter aangepas en 
het makliker deur die droogte gekom 
as die beeste van my kommunale bure 
wat met ander rasse boer. My Brah-
mane was in ’n beter kondisie. Van die 
ander rasse se bulle moes op kraal kos 
kry anders het hulle gevrek, terwyl my 
Brahman-bulle op die veld kon oor-
leef,” sê hy.

D

Ons het hierdie somer ’n kwaai droogte 
gehad, maar Brahmane is sterk beeste  
wat kan oorleef en kalwers lewer.

             Mnr. Philemon Mahlangu                         Mnr. Nicholas Mphokeng                               Mnr. Nelson Mmusi                                            Mnr. Peter Tswidi
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Hulle groei vinnig, is baie gehard  
en kan ver agter weiding aan loop.

Hy ontwurm die beeste gereeld en 
spuit hulle teen  siektes, soos spons-, 
lam-, knoppiesvel- en drie-dae-stywe-
siekte in. Teen bosluise gebruik hy elke 
drie maande ’n opgietmiddel.

 Mnr. Nelson Mmusi boer by Brits 
met Brahmane en Simbras op 480 ha 
staatsgrond waar hy Brahman-koeie 
met ’n Simmentaler-bul paar om Sim-
bra-tipe kruisbeeste te teel. Sy inkom-
ste kom uit die verkoop van speenkal-
wers en ou koeie.

Hy sê sy beeste het die droogte re-
delik maklik oorleef. Hy boer net op 
natuurlike weiding en het vir die beeste 
ekstra voer gegee in die vorm van ge-
maalde sojaboonreste en lusern, wat 
vir energie met melasse gemeng is.

Die ander vleisbeesrasse waarmee sy 
bure boer, het gesukkel om die droogte 
te oorleef.

“Die Brahmane en Simbras is nie baie 
met siektes gepla nie,” vertel hy. 

Bosluise moet egter bekamp word. Hy 
doseer sy beeste teen wurms en spuit 
hulle in teen siektes, soos sponssiekte.

Die beeste kry in die somer hoender-
mis gemeng met melasse. In die winter 
wanneer daar nie genoeg weiding is 
nie, maal hy lusern en sojaboonreste 
en meng dit met beenmeel en melasse. 
Dan kom hulle mooi deur die winter.

 Mnr. Peter Tswidi is ’n opkomende 
Brahman-stoetboer van Transactie 
naby Radium. Hy boer met Brahmane 
op 210 ha wat hy by die staat huur.

Hy boer reeds sedert 1982, aanvank-
lik met kommersiële beeste, maar 
die afgelope nege jaar net met stoet-
Brahmane. Hy het 16 geregistreerde 
wit Brahman-koeie, 6 ander Brahmane 
wat nie geregistreer is nie, en ’n Brah-
man-stoetbul.

“Ek het klaar na ander rasse gekyk 
en het besluit om net met Brahmane te 
boer. Hulle groei vinnig, is baie gehard 

en kan ver agter weiding aan loop,” sê 
Peter. Hy het goeie soetveld en verskaf 
in die somer ’n sout-en-fosfaat-lek en in 
die winter ’n energielek. Hierdie droog-
te het hy gelukkig genoeg veld gehad.

Wanneer die weiding swakker word 
en hy word gedwing om van sy beeste 
te verkoop, kry hy hoër pryse vir die 
Brahmane as wat hy voorheen vir sy 
ander beeste ontvang het omdat die 
Brahmane hul kondisie beter in moei-
like, droë tye handhaaf.

Brahmane loop ook maklik en ver om 
te gaan wei. Die kalwers is vinnig ná ge-
boorte sterk genoeg om saam met die 
koeie veld toe te gaan.

By Radium is baie bosluise en hy be-
handel sy beeste om hulle immuun 
teen hartwater te maak. Hy gebruik ’n 
opgietmiddel teen bosluise en doseer 
die beeste teen inwendige parasiete.
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VRUGBAARHEID

anpasbaarheid en vrug-
baarheid gaan in die toe-
koms al hoe belangriker 
word namate beesboere 

weens stygende produksiekoste te-
rugbeweeg na boerdery op die veld om 
vleis sonder hormone en antibiotika  
te bemark.

Aanpasbaarheid is die eienskap wat 
die minste in hedendaagse seleksie-
programme verstaan word. Baie van 
die seleksiepraktyke wat deur boere 
gevolg word, is in regstreekse kon-

flik met seleksie vir aanpasbaarheid. 
Aanpasbaarheid (of fiksheid) dui op 
die relatiewe vermoë van draers van 
’n spesifieke genotipe om hul gene na 
die genepoel van die volgende geslag 
oor te dra.

Vrugbaarheid, oorlewing en aanpas-
baarheid vorm alles deel van fiksheids-
eienskappe. ’n Dier moet eers gebore 
word en daarna oorleef om iets te kan 
produseer. Sy produksie sal weer af-
hang van sy aanpasbaarheid in ’n spe-
sifieke omgewing. Aanpasbaarheid 

Vleisproduksie word deur verskeie eienskappe 
beïnvloed, waarvan reproduksie die belangrikste 
is. ’n Balans moet dus gehandhaaf word om te 
verseker dat die unieke eienskappe van onder 
meer aanpasbaarheid en hoë vrugbaarheid nie 
verlore gaan nie.

Goeie seleksie vir 
aanpasbaarheid  
en vrugbaarheid

HEEL BO: Brahmane het die vermoë  
om hulle in haas alle toestande aan te pas 
waar hulle uitsonderlik goed produseer  
en reproduseer.  
Foto: André Pretorius Fotografie

BO: Prof. Frikkie Neser.A



FRIKKIE NESER

Vrugbaarheid is ses 
keer meer belangrik 
as enige ander  
produksie-eienskap.



RAT BRAHMAN
VIR VERKOPE EN NAVRAE KONTAK 
RIAAN THERON: 082 921 2347 | riaan@rsms.co.za

BRAHMANE
BESTE
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verwys ook na die aantal nageslag 
wat ’n individu lewer. Hoe meer nageslag 
oorleef, hoe fikser is die dier.

Fiksheidseienskappe is gewoonlik 
laag oorerflik en word die meeste deur 
inteelverval  beïnvloed. 

Die lae oorerflikheid van hierdie eien
skappe kan teoreties grotendeels toe
geskryf word aan die min genetiese va
riasie wat weens natuurlike seleksie in 
die bevolking oorgebly het. Die oorerf
likheid van oorlewing is feitlik nul en dié 
van vrugbaarheid is nie veel hoër nie. 

EIENSKAPPE
Vrugbaarheid bly die belangrikste 
eien skap in enige seleksieprogram. Dit 
is nie die diere wat die vinnigste groei 
wat die meeste geld in die boer se sak 
sit nie, maar dié met die hoogste vrug
baarheid en minste vrektes. Vrugbaar
heid is ses keer belangriker is as enige 
ander produksieeienskap. Daar moet 
dus vir vrugbaarheid in die een of an
der vorm geselekteer word. By beeste 
word dit bepaal deur eienskappe, soos 
ouderdom tydens puberteit, geslag
telike volwassenheid (eerste dragtig
heid), tussenkalfperiode, bevrugting, 
distokie en dragtigheidslengte.

Dit is nie altyd prakties of ekonomies 
om vir sommige van hierdie eien
skappe te selekteer nie, byvoorbeeld 
meerlinge by beeste. Vrugbaarheid is 
’n drempeleienskap en word in kate
gorieë uitgedruk, soos koeie wat in hul 
eerste, tweede of derde siklus dragtig 
geraak het; koeie wat nie gekalf het nie; 
die kalf het geleef of gevrek; die koei 
het ’n eenling of tweeling. Dit is egter 
baie moeilik om die variasie in ’n nor
male teelprogram te benut, aangesien 
dit in veral beeste nie sigbaar is nie.

Dit kan so verduidelik word: Gestel 
20% van die koeie in ’n kudde kalf nie 
en word uitgeskot. Die vervangings
verse kom dus uit die 80% wat wel 
gekalf het. Daar is egter geen manier 
om te bepaal watter van die koeie die 
vrugbaarste is nie, aangesien almal 
gekalf het. Die diere wat geselekteer 
word, kan dus enige plek op die vrug
baarheidskaal lê; van hoog tot laag 

vrugbaar. ’n Lukrake monster word in 
der waarheid geselekteer. Die seleksie
druk is dus relatief laag en word verder 
verlaag as die boer in kunsmatige voe
dingstoestande selekteer.

Daar is egter maniere om dit te bowe te 
kom. Tot onlangs was die enigste metode 
om alle diere wat nie kalf nie, uit te skot. 
Die vordering sal wel stadig wees, maar 
daar sal tóg vordering wees aangesien 
die diere wat oorbly, die vrugbaarste 
diere is. Dit beteken dat daar téén on
vrugbare diere geselekteer word.

Seleksiedruk kan verder verhoog 
word deur minstens 25% méér vrou
like diere as wat nodig is, te paar. As 
slegs dié geselekteer word wat eerste 
kalf, word onmiddellik méér seleksie
druk vir vrugbaarheid uitgeoefen.

 
SELEKSIE
Veld is in enige ekstensiewe veepro
duksiestelsel die beperkende faktor. 
Diere moet só gekies word dat hulle op
timaal kan produseer en reproduseer 
in die toestande waarin met hulle ge
boer word. Hulle moet dus in veldtoe
stande aangepas wees. Die benadering 
om die regte omgewing vir die dier te 
skep, is nie winsgewend nie en die boer 
moet dus die regte dier vir die bestaan
de omgewing selekteer.

Die wisselwerking tussen genotipe en 
omgewing kan in ’n mate teengewerk 
word deur die wyse waarop teeldiere 
geselekteer word. Seleksie vir groei 
deur stoettelers in natuurlike toestan
de sal ook doeltreffendheid verbeter, 
terwyl die kans goed is dat vrate geteel 
sal word as diere in intensiewe toestan
de geselekteer word.

Probeer eerder diere by telers koop 
wat dieselfde boerderypraktyke as jy 
volg en in soortgelyke omstandighede 
as jy boer. BLUP maak dit vir die bulko

per makliker omdat die wisselwerking 
tussen genotipe en omgewing met 
die regte modelle grootliks teenge
werk kan word. Dit beteken egter daar 
moet genoeg stamboom en prestasie
rekords wees, wat in baie rasse kort
kom. Deur streekteelwaardes vir ’n dier 
te bereken, sal ’n teler maksimum vor
dering binne ’n streek kan maak deur 
diere te selekteer wat uitstekend in 
sy streek vaar en nie noodwendig oor 
streke heen presteer nie. 

’n Beter alternatief sou wees om eer
der diere wat oor streke heen goed 
presteer, te selekteer. Vordering sal 
miskien stadiger wees, maar die diere
prestasie sal meer stabiel wees.

Dit is egter baie maklik om aanpas
baarheid te verloor deur té veel klem 
op groei in die verkeerde stadium van 
’n dier se lewe te lê. Dan kan diere té 
groot word vir die omgewing waarin 
hulle moet produseer. Hulle beweeg 
dus van een raam en volwassenheids
tipe na ’n volgende tipe.

Hierdie probleem kan ook ontstaan 
as die diere aan onnatuurlike voedings
toestande (te veel byvoeding en/of 
aangeplante weiding) blootgestel word 
en nie genoeg klem op vrugbaarheid in 
die seleksieproses gelê word nie.

Dit kan so verduidelik word: Die om
gewing vorm ’n plafon wat die ideale 
grootte van ’n dier ten opsigte van re
produksie en produksie bepaal. As 
streng seleksie op vrugbaarheid toe
gepas word, sal ’n dier nooit té groot vir 
sy omgewing kan word nie. Ongelukkig 
vind dit nie altyd in die praktyk plaas nie 
en minder vrugbare diere word met be
hulp van ekstra kos in die kudde gehou. 

Dit beteken die plafon word elke keer 
verhoog. Dit gebeur in só ’n mate dat 
die diere wat te groot vir hul natuurlike 
omgewing is, steeds in die kudde gehou 
word, al is dit op aangeplante weiding.

Dit kom neer op die manipulering van 
die drempel en is ongewens.

Prof. Frikkie Neser is ’n dieregenetikus 
van die departement van vee-, wild- en 
weidingkunde aan die Universiteit van 
die Vrystaat in Bloemfontein.

VRUGBAARHEID

As streng seleksie op vrugbaarheid  
toegepas word, sal ’n dier nooit té  
groot vir sy omgewing kan word nie.

Dit is nie die diere wat die vinnigste groei 
wat die meeste geld in die boer se sak sit 
nie, maar dié met die minste vrektes.
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BOTSWANA ANNELIE COLEMAN

nr. Rowland Munger van 
Francistown in Bot swana 
se Brahman-kudde is 
sorg vuldig geselekteer 

om die eise van die ekstensiewe toe-
stande in Botswana te bowe te kan 
kom. Die stoetery word reeds verskeie 
generasies lank in die ekstensiewe bos-
veld grootgemaak. Dit het tot geharde, 
veldaangepaste Brahmane gelei. 

Die stoetkudde bestaan uit 200 rooi 
en grys teelkoeie, asook ’n kommer-
siële kudde van sowat 500 teelkoeie. 
Die streng seleksie deur die jare het 
gelei tot diere met ’n mediumgrootte 
raam en goed ontwikkelde spiere. 

“Ons spits ons toe op die skof-, nek- en 
spierontwikkeling in ons bulle, asook 
hoë vrugbaarheid en skoon onderlyne. 
Ons meen die Brahman is die ideale ras 
vir ekstensiewe beestelers in Suider-
Afrika. Geen ander beesras kan so goed 
in die strawwe Suider-Afrikaanse boer-
derytoestande oorleef en floreer nie,” 
sê Rowland.

Die Mungers se Brahmane loop op 
Wayside, ’n plaas van 13 000 ha 17 km 
noordoos van Francistown. Die plante-
groei is veral mopanie-bosveld met gol-
wende sandrante en kleivallei. Die ge-
middelde jaarlikse reënval is 450 mm. 

Die oorheersende soetveld bestaan 
uit jaargrasse, soos Brachiaria-spesies 
op die sandrante, baie Eragrostis-spe-
sies tussen die mopanie- en kleivallei, 
en meerjarige grasse soos Panicum-
spesies langs die sanderige rivier-
oewers. Aangeplante gras, soos blou-
buffelsgras (Cenchrus ciliaris), en veral 
die Gayandah-kultivar, is op verskeie 

Dekades van leer en 
probeer het bewys 
die Brahman is die 
ideale beesras vir 
Botswana se strawwe 
en ekstensiewe 
boerderytoestande, sê 
mnr. Rowland Munger. 
Die geharde en 
aanpasbare Brahman 
vorm sedert 1975 
die ruggraat van hul 
boerdery in Botswana.

Brahman is ideaal 
vir ekstensiewe  
boerderye in Afrika

gehardheid en aanpasbaarheid by die 
ekstensiewe bosveldtoestande waarin 
ons boer,” sê Rowland. 

“Danksy hierdie voordelige ken-
merke het ons ’n groot toename in die 
persentasie Brahmane in Botswana 
se nasionale kudde, wat hoofsaaklik 
vrylopend op grasvelde grootgemaak 
word, gesien. Die Brahman-ras voeg 
ook aansienlike waarde toe in kruis-
teelprogramme deur basterkrag aan 
hul nasate oor te dra. Dit het die Brah-
man se invloed op ons nasionale kudde 
aansienlik verhoog,” sê hy.

BOSLUISE
’n Bykomende bonus vir Brahman-
telers is die diere se weerstandigheid 
teen bosluisgedraagde siektes. Row-
land sê dit is veral belangrik gegewe 
die uitgestrekte, ekstensiewe en semi-
ariede boerderytoestande in Botswa-
na. Die Brahman het oor baie jare baie 

Daar is tans drie generasies Mungers op 
Wayside. Van links is Rowland sr., Rowland 
jr. en Rowland jr. se oupa Keith. Rowland jr. 
is tans die bestuurder. Op die agtergrond 
staan ’n bul aan ’n bos en vreet.   
Foto’s: Verskaf/ Rowland Munger

M

plekke op die plaas gevestig met die 
idee dat dit self verder sal versprei.

Die boskomponent van die plaas het 
’n integrale rol gespeel in die oorlewing 
van die Brahmane tydens die afgelope 
drie jaar se verwoestende droogte. Die 
diere is ywerige weidiere en het ten vol-
le gebruik gemaak van die kos wat die 
plaaslike bosse en bome voorsien het. 
Die lukrake manier waarop hulle wei, 
verminder produksiekoste omdat hulle 
ekstensiewe weiding doeltreffend ge-
bruik. Die houtagtige komponent sluit 
mopaniebome, rosyntjiebos, ’n ver-
skeidenheid akasiaspesies, insluitend 
die haak-en-steek, asook hardekole, 
soos loodhout en roesboswilger, in. 

“Ná jare se leer en probeer met ander 
rasse het ons die Brahman ontdek en 
lief geword vir die beeste vanweë hul 
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meer weerstandig teen hierdie siektes 
geblyk te wees as enige ander ras wat 
op die Mungers se grond getoets is. Die 
Mungers pas kolbehandeling net toe 
wanneer nodig en stel dus die diere 
aan bosluise bloot om voortdurend hul 
weerstand teen hartwater op te bou.

“Nog ’n voordeel is die Brahman se 
vermoë om erge hitte te weerstaan. Die 
uiterste temperature wat deur die ver-
woestende droogte veroorsaak is, het 
skynbaar glad nie ons Brahmane gepla 

nie. Brahmane is werklik besonder ge-
harde diere,” sê Rowland.

Gevlekte hiënas is die roofdiere wat 
die meeste probleme veroorsaak. Oli-
fante raak ook ’n probleem weens hul 
neiging om heinings en watergate te 
vernietig. Die Brahman se sterk moe-
dersinstink is ’n bonus. Volgens Row-
land sal “koeie tot op die bitter einde 
veg om hul kalwers te beskerm”.

“Die grootste fout wat ons gemaak 
het, is dat ons vir ’n paar jaar opgehou 

het om Brahman-bulle in ons kom-
mersiële kudde te gebruik. Ons kalf-
persentasie het aansienlik gedaal en 
vrektes van kalwers en speenkalwers 
het gestyg. Ons het geleer ons moet 
diere met Brahman-gene in ons kom-
mersiële kudde hê om in die strawwe 
toestande in Botswana te oorleef.”

Die Brahman se gehardheid en aan-
pasbaarheid, tesame met sy lang-
lewend heid en top-karkasgehalte, 
maak die ras die natuurlike keuse vir 
volhoubare en winsgewende vleisbees-
produksie. Rowland sê die vermoë van 
die ras om te presteer, te reproduseer 
en goeie kondisie te behou in strawwe 
toestande, soos tydens die laaste drie 
jaar se droogte, het die waarde van die 
Brahman oor en oor bewys.

NAVRAE: Rowland Munger, e-pos:  
rkm@waysidebotswana.com. 

Die Munger-gesin boer reeds sedert 1922 
in die distrik Francistown in Botswana. Die 
geharde en aanpasbare Brahman het deur 
die jare sy waarde bewys.

BOTSWANA ANNELIE COLEMAN
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ie Brahman-ras se gehard-
heid en aanpasbaarheid 
maak dit absoluut geskik vir 
ekstensiewe en kommunale 

plaastoestande in Botswana, sê mnr. 
Phenyo Nthase.

“Dit is veral opvallend in ons gebied 
waar die diere sowat 15 km tussen die 
weivelde en waterpunte moet aflê. 
Die ras se sterk kudde- en moeder-
instink dra ook by tot die moeitelose 
bestuur van my stoetkudde. Vir my is 
een van die belangrikste eienskappe 
die Brahman-koei se buitengewone en 

instinktiewe vermoë om haar kalf te 
beskerm,” sê hy.

Die Brahman se verdraagsaamheid 
van bosluise dra ook by tot sy geskikt-
heid vir ekstensiewe boerderytoe-
stande. Die bosluislading in Sentraal-
Botswana is buitengewoon hoog en 
bosluisgedraagde siektes, soos hart-
water, is ’n probleem vir veeboere. Hy 
sê ander vleisbeesrasse sukkel weens 
die ernstige bedreiging deur bosluise. 
Die gladde en los vel van die Brahman 
maak die ras egter baie minder vatbaar.

Die Brahman se sterk kudde-instink 

Die Brahman beklee die eerste plek as dit by 
vleisbeesproduksie op kommunale grond kom,  
sê mnr. Phenyo Nthase, wat sy Brahman- 
stoetery Letswere op kommunale grond naby 
Mahalapye in Sentraal-Botswana bedryf.

Kommunale boere 
kan geld maak met 
die Brahman-ras 

maak kommunale boerdery aansienlik 
makliker. Die diere loop nie weg nie en 
word gewoonlik in groepe aangetref. 
Die kudde-instink maak dit ook makli-
ker om hulle in krale te jaag aangesien 
daar selde, indien ooit, wegloopdiere in 
die veld agterbly. 

WEIDING
Die weidingsgebied bestaan uit soet-
veld in die oostelike hardeveldgebied. 
Dié gebied sluit ’n verskeidenheid 
grondtipes in, soos sand- en leem-
grond. Die gemiddelde reënval is 

D

Mnr. Phenyo Nthase verskaf waardevolle 
teelmateriaal aan die kommersiële vleis
beesproduksiebedryf in Botswana. Hy sê 
daar is geen beter ras as die Brahman vir 
kruisteling nie.
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sowat 450 mm per jaar, maar dit 
was baie laer tydens die laaste drie jaar 
se droogte. Die houtagtige komponent 
van die weiding in die gebied sluit mo-
panie- en akasiaspesies in.

“Die houtagtige komponent het ’n 
belangrike rol tydens die droogte ge-
speel. Die Brahman, ’n ywerige weidier 
wat bykans enige grasse en blare sal 
vreet, het volle gebruik gemaak van 
die loof van bosse en bome toe weiding 
skaars was. Hulle vreet ook grasspesies 
wat nie so lekker smaak nie. Dit maak 
die Brahman ’n baie ekonomiese ras,” 
sê Phenyo. 

Hy het in 1996 in die kommunale ge-
bied begin boer en het in 2000 na grys 
Brahmane en ’n Europese beesras 
oorgeskakel. Die Europese ras kon nie 
die strawwe en ekstensiewe toestande 
te bowe kom nie en Phenyo moes van 
daardie beeste ontslae raak. 

Sedert 2012 spits Phenyo hom net 
op Brahmane toe. Die doel is om kort 
en breë diere met ’n mediumgrootte 
raam en ’n uitstekende loopvermoë te 
teel. Die diere wei in ’n radius van 15 km 
rondom die Nthase-veepos.

“Ons Brahmane word nie gepamper-
lang nie en moet in alle toestande kan 
presteer. Ons verskaf selde enige aan-
vullende voeding en maak grootliks 
staat op natuurlike weiding. 

“Ons boer in ’n hartwater-gebied 
en kan nie diere aanhou wat nie ver-
draagsaam jeens bosluise is nie. Dit is 
hoekom die Brahman die eerste keuse 
vir vleis beesproduksie in kommunale 
boerderye is,” sê hy.

TEELSTRATEGIE
Die kudde bestaan uit 140 teelkoeie. 
Phenyo sê 30% van die koeie word 
jaarliks kunsmatig geïnsemineer, want 
dit gee hom die geleentheid om nuwe 

teelmateriaal in te bring van bulle wat 
hy nie normaalweg kan bekostig nie. 
Al die teelkoeie word gesinchroniseer 
om in Desember op hitte te kom. Die 
koeie wat nie kunsmatig geïnsemineer 
word nie, word in sowel die somer- as 
die winterdektye selektief natuurlik 
gepaar om te keer dat rondloperbulle 
hulle dek. 

Die kudde-bulle wei nie saam met die 
koeie nie, maar word saans saam met 
hulle in die kraal gesit. Die koeie word 
daagliks nagegaan en sodra ’n koei op 
hitte kom, word sy by die bulle gelos. 

Die bulle word op 4 ha veld gehou 
en ’n selfgemengde voermengsel be-
staande uit opgekapte mieliereste, ’n 
hoë proteïenkonsentraat, koringstrooi, 
melassemeel en buffelsgras gevoer.

“Ons maak seker dat daar altyd volop 
ruvoer of gras is. Die bulle word jaarliks 
teen trigomonose ingeënt. Hulle word 
ook kwartaalliks ontwurm en met mul-
timinerale en vitamien A ingespuit. Die 
ideale Letswere-bul is ’n kort dier met 
ruim lengte en breedte, en ’n buitenge-
woon goeie stapvermoë,” sê Phenyo.

Die somerdektyd is van Desember tot 
Maart en die winterdektyd van middel 
Junie tot Julie. Hy kry sy teelmateriaal 
hoofsaaklik uit Suid-Afrika.

Weidingsbestuur is ’n kwessie in kom-
munale boerdery. Sy weidingstrategie 
is om ’n duidelike verdeling tussen 
somer- en winterweidingsgebiede te 
maak, en die diere word daarvolgens 
verskuif. Hy verskaf lekke in sowel die 
somer as die winter. Die somerlekke 
sluit Molatek Master 20 (reg.nr. V5971, 
Wet 36/1947), P12 en sout in. Die win-
terproteïenlekke is ’n mengsel van mie-
lies of mieliesemels, sonneblom-olie-
koeke, voergraadureum, melassemeel 
en voergraadswael. 

Die diere in die Letswere-kudde word 

Hulle vreet grasspesies wat nie so lekker 
smaak nie. Dit maak die Brahman, ’n ywerige 
weidier, ’n baie ekonomiese ras.

Ons boer in ’n hartwatergebied 
en kan nie diere aanhou wat nie  
verdraagsaam jeens bosluise is nie.

Mnr. Phenyo Nthase (regs) saam met mnr. 
Sietze Smit, rasdirekteur van die Brahman-
beestelersgenootskap van Suid-Afrika. 
Phenyo sê die genootskap se steun was 
onontbeerlik in sy strewe om ’n suksesvolle 
Brahman-stoetteler te word. 
Foto: Verskaf/Phenyo Nthase

elke drie weke teen bosluise gedip en 
jaarliks teen botulisme, miltsiekte en 
sponssiekte ingeënt. 

ROOFDIERE
Luiperds vang soms kalwers en die 
teelkoeie word derhalwe ’n maand 
voor kalftyd en twee weke daarna in 
die kraal gehou. Die kalwers word dan 
bedags in die kraal gehou en die koeie 
saam met hulle in die nag. 

Sowat 4 ha is met sorghum beplant 
as voer vir die dragtige en lakterende 
koeie. Die kalwers word eers op ses 
maande toegelaat om saam met die 
kudde te wei wanneer hulle vir hulself 
kan sorg. 

Phenyo sê die Brahman se ingebore 
vermoë om uiterste toestande te bowe 
te kom, maak dit die ideale vleisbeesras 
vir die hele Suider-Afrika. Kommersiële 
vleisbeesboere sal baat vind by die ras 
se langlewendheid, geboortegemak  
en basterkag.

“Die Brahman is die beste opsie vir 
kruisteeldoeleindes. Dit is hoekom 
kommersiële vleisbeesboere my groot-
ste klante is.” 

NAVRAE: Mnr. Phenyo Nthase, e-pos: 
phenyo@pegoprojects.com.
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ie Brahman het beter as 
enige ander beesras in die 
Sandveld in Botswana ge-
presteer tydens die afgelo-

pe drie jaar se droogte in Suider-Afrika, 
sê mnr. Blackie Marole. 

Die Oostelike Kalahari-sandveld van 
Botswana is hoofsaaklik ’n savanna-
gebied waarin struike soos die vaal-
boom (Terminalia sericea), motoppie 
of witgat (Boscia albitrunca), wilde-
rosyntjie (Grewia flava) en sekelbos 
(Dichrostachys cinerea) ook voorkom. 
Die weiding bestaan meestal uit swart-
voetjie (Brachiaria nigropedata), bor-
seltjiegras (Anthephora pubescens) 
besemgras (Eragrostis pallens) en 
breë blaarterpentyngras (Cymbopo-
gon excavatus). 

WEIVERMOË
“Was dit nie vir die Brahman se weiver-
moë nie, sou my boerdery beswaarlik 
oorleef het,” vertel Blackie. 

“My weiding is feitlik heeltemal deur 
die droogte verwoes, maar die Brah-
mane het volle gebruik gemaak van die 
voeding wat deur die houtagtige kom-
ponent verskaf is. Dié aanpasbaarheid, 
tesame met hul sterk stapvermoë, het 
beteken dat my kuddes die droogte re-
delik goed oorleef het.”

Die Marole-plaas bestaan uit sagte 
Kalahari-sand in ’n droë omgewing. Die 
gemiddelde reënval is sowat 250 mm 
per jaar en die temperatuur bereik ge-
reeld die hoë 40’s. 

Die plaas van 7 800 ha is sowat  
240 km wes van Gaborone naby die 
dorpie Lephephe. Blackie se boerdery 
bestaan uit ’n rasegte Brahman-kudde 

Mnr. Blackie Marole slaan sy Brahman-
kudde hoog aan vanweë die aanpasbaarheid, 
doeltreffendheid en uithouvermoë van dié 
ras wat tydens die jongste 
droogte in die harde  
Sandveld-streek van  
Botswana floreer het.

Brahmane floreer  
in Sandveld-streek

draagsaamheid van bosluise en weer-
stand teen siektes, wat beteken die 
diere is in ’n groot mate bestand teen 
siektes, soos hartwater,” sê hy.

Die Brahman se groot vel bevat meer 
sweetkliere per vierkante sentimeter 
en dit dra tot die ras se verdraagsaam-
heid van hitte by. 

Selfs op die warmste dag rus die 
diere dikwels in die snikhete son. Die 
verdraagsaamheid van hitte en siekte-
weerstand, saam met eien skappe, soos 
langlewendheid en ’n buitengewone 
moederinstink, maak die Brahman vir 
Blackie die ideale vleisbeesras. 

“Een van die probleme in ons streek 
is dat Afrika-wildehonde jong kalwers 
jag. Dit is egter nie veel van ’n kwessie 
vir ons nie omdat die Brahman-koeie 
vir hul kalwers se oorlewing sal veg.” 

Blackie se visie is om kommersiële, 
aanpasbare vleisbeeste te teel wat min 
onderhoud verg en in moeilike toestan-
de, soos dié in Botswana, sal presteer. 
Blackie se doelwit is om teelmateriaal 
te verskaf wat nie vertroetel hoef te 
word nie. 

“Die Brahman is die beste keuse om 
langtermynproduktiwiteit in eksten-
siewe boerderyomstandighede te ver-
seker. Dit is ’n ekonomiese ras wat nie 
hoë produksiekoste verg nie,” sê hy. 

NAVRAE: Mnr. Blackie Marole, tel. +267 7131 
9931; e-pos: blackiemarole@gmail.com.

Mnr. Blackie Marole

D van sowat 200 teelkoeie. Die res van 
die kudde is kommersiële beeste.

GEEN VERTROETELING
“In ons ongenaakbare ekstensiewe 
boerderytoestande is daar nie plek vir 
beeste wat vertroetel moet word nie. 

“Ons grond is te uitgestrek om aan-
vullende voer te verskaf en die diere 
moet klaarkom met wat die natuur 
verskaf. Die weiding is geneig om in die 
winter en droë seisoen fosfate en an-
der voedingstowwe te verloor en ons 
gee van tyd tot tyd lekke met kalsium-
fosfate, natriumchloried en proteïen. 
Dit is al aanvulling wat ons gee en dit is 
een van die redes hoekom die Brahman 
die beesras vir my is,” sê Blackie. 

Die plaas is verdeel in vier kampe, 
ongeveer 2 000 ha elk, met twee ge-
meenskaplike waterpunte. Dit beteken 
die diere moet yslike afstande na en 
van die waterpunte aflê. Danksy hul 
doeltreffende beweeglikheid kan Brah-
mane groot afstande op soek na wei-
ding aflê. Hulle is ywerige voersoekers. 
Hulle snuffel aktief en maak ten beste 
gebruik van die beskikbare weiding. 

Blackie sê die Brahmane skram nie 
weg van selfs die onsmaaklikste wei-
ding op sy grond nie.

“Brahmane is die ideale diere vir 
ons toestande danksy hul mediumlig-
gaamsgrootte en -gewig. Hulle is klei-
ner as die meeste ingevoerde Europe-
se rasse, maar groter as die inheemse 
Tswana-beeste. Die ras se stamina en 
uithouvermoë, asook hitteverdraag-
saamheid, is van die redes hoekom 
hulle so goed in Botswana vaar. ’n By-
komende bonus is die Brahman se ver-
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ns het twee bekende 
veekundiges, prof. Eddie 
Webb, hoof van die depar-
tement diere- en wildlewe 

aan die Universiteit van Pretoria, en dr. 
Chris de Brouwer, adjunkdirekteur van 
tegnologie-ontwikkeling en -oordrag 
by die departement van landbou en 
landelike ontwikkeling in Noordwes, 
gevra om vir lesers die verskil tussen 
Bos indicus en B. taurus uit ’n weten-
skaplike oogpunt te verduidelik.

Hulle gee ook hul menings oor die 
Brahman (B. indicus) se eienskappe 
wat hom in staat stel om uitstekend by 
’n verskeidenheid klimaatstoestande 
aan te pas.

Die twee wetenskaplikes het só op 
vrae gereageer.

IS AANPASBAARHEID  
BELANGRIK?
Eddie: B. indicus het bewese eien-
skappe wat dié beeste in die algemeen 
meer aanpasbaar in semi-ariede en 
ariede omgewings maak. Hulle is ideaal 
aangepas in warm gebiede en kan die 
swakker weidings met ’n hoë ruvesel-
inhoud en bosse beter as B. taurus-
tipes benut. 

B. indicus-beeste se huid- en haareien-
skappe verskil histologies van B. taurus 
en hul uitstekende huidpigmentasie 
maak hulle besonder goed aangepas 
vir gebiede waar die ultraviolet-bestra-
ling (UV) hoog is. Dié eienskappe word 
deesdae maklik misken of laag geag, 
maar is tog die basis vir doeltreffende 
veeboerdery in Suider-Afrika.

Aanpasbaarheid is uiters belangrik as 
eerste fondament wat daar moet wees 

Dit is welbekend dat die Brahman oor 
uitstekende eienskappe beskik wat hom groot 
voordele ten opsigte van aanpassing by sy 
omgewing gee. Twee voorste Suid-Afrikaanse 
veekundiges gee hul mening. 

Brahman het 
groot voordele 
met aanpassing

voordat ’n mens jou op reproduksie 
en dan verhoogde diereproduksie kan 
toespits. Dit vorm dus die grondslag 
waarom alles draai, hoewel die grond-
slag maklik met kruisteling en kompo-
siete rasse versterk kan word. Daar is 
tóg tekens dat komposiete rasse van 
die eienskappe oor generasies verloor 
as die fokus te ver na verhoogde pro-
duksie oorhel, pleks daarvan om ’n fyn 
balans tussen aanpasbaarheid, repro-
duksie en produksie te behou.
Chris: Tropiese aanpassing is van deur-
slaggewende belang in die huidige wis-
pelturige klimaat in Suider-Afrika. 

Klimaatsverandering is ’n werklik-
heid en dit gaan moeiliker word om 
vleisbeeste in ekstensiewe omstan-
dighede te bestuur. Drakrag, weidings-
eienskappe, seisoene en reënvalpa-
trone gaan verander (vroeër of later en 
sekere dele gaan méér en ander gaan 
minder reën kry).

In streke met ’n gematigde klimaat 
(koel temperature en goeie reënval met 
hoogs verteerbare en voedingstofryke 
voerbronne) is die meeste veerasse 
aangepas. In ’n moeilike klimaat (hoë 
temperature met óf min óf baie reën-
val en swak voerbronne wat moeilik 
verteer en min voedingstowwe bevat) 
is die meeste rasse nie aangepas nie. 
Albei klimaatstoestande kom in albei 
halfrondes voor.

HOE BESKOU JY  
AANPASBAARHEID? 
Eddie: Aanvullend tot my antwoord 
hierbo is dit belangrik om te beklem-
toon dat aanpasbaarheid die vermoë 
van ’n dier bepaal om homeostase (’n 

O
Prof. Eddie Webb

Dr. Chris de Brouwer

deurlopende, interne balans van lig-
gaamstemperatuur, vloeistofbalans en 
elektroliete, liggaams-pH en energie-
balans) te handhaaf ten spyte van druk 
van die interne en eksterne omgewing, 
hoe gering ook al. Voeding of klein 
temperatuurskommelings versteur by-
voorbeeld ’n dier se homeostase, maar 
diere kan maklik die balans herstel. Hoe 
swakker diere aangepas is, hoe meer 
energie- en fisiologiese insette is nodig 
om aanpassings te doen en die delikate 
interne balans te handhaaf. 
Chris: Aanpasbaarheid dui op die reg-
te dier vir die boerdery-omgewing, wat 
minder stabiel gaan wees as in die ver-
lede. Die benadering om die regte om-
gewing vir die dier te skep is nie wins-
gewend nie. Boer met die regte dier 
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BOS INDICUS

vir die bestaande omgewing, soos 
vergestalt in aanpasbaarheid.

SPEEL DIE HUID ’N ROL  
IN AANPASBAARHEID? 
Eddie: Daar is ’n verskil tussen vel en 
haarkleed. Huidkleed (pigmentasie) is 
noodsaaklik in subtropiese en tropiese 
gebiede, terwyl die beste haarkleed 
afhang van ’n spesifieke ekologie. Ge
woonlik is ’n blink haarkleed belang
riker as die kleur as sodanig. B. indicus
tipes het in die algemeen sterk velle.

Veldikte is ’n misleidende aanduider 
aangesien Europese beesrasse meer 
vet onder die vel neerlê ná volwassen
heid en dit kan misleidend wees om dit 
as aanpassing te sien.

Daar is weliswaar ’n verskil in velop
pervlakte tussen B. indicus en B. taurus
tipes in verhouding tot liggaamsgewig. 
B. indicustipes het ’n groter velopper
vlakte, maar oor die voordele daarvan 
is al gedebatteer. Oorhoofs dink ek tóg 
dit dra by tot beter hitteregulering by  
B. indicustipes.

Wat onderhuidse spierbeweging be
tref, is die oppervlakkige velreseptore 
baie doeltreffend in B. indicusbeeste 
wat meer aktiewe of refleksreaksie van 
die onderhuidse spiere veroorsaak om 
bytende insekte te verdryf.

B. indicus het baie goeie pigmentasie. 
Karsenome van die vel is baie skaars, 
terwyl Europese B. taurustipes baie 
meer probleme kry.

B. indicus het meer funksionele en 
doeltreffende sweetkliere wat histolo
gies van dié van B. taurustipes verskil. 
Dit behels doeltreffender sweetver
moë en verdamping van die liggaams
oppervlakte vir verkoeling. 
Chris: Faktore wat ’n rol speel, is kort 
hare, veldikte, veloppervlakte, onder
huidse spierbeweging, pigment, sweet
kliere en afskeiding.

Kort hare kan in koue toestande uit
groei, maar die bees kan weer maklik 
verhaar. ’n Ligte haarkleur en gesonde 
glans weerkaats bestraling. Parasiet
bekamping word bevorder deurdat 
bosluise maklik sigbaar is en moeilik 
’n houvas kry. ’n Dik, bloedvatryke vel 
bevorder hitteuitruiling en maak dit 
moeilik vir parasiete om hulle aan die 
diere te heg en bloed te suip.

’n Groter veloppervlakte werk soos ’n 
verkoeler; dit wil sê ’n los vel met voue 
verhoog die oppervlakte. Onderhuidse 
spierbeweging stel die Brahman in 
staat om parasiete af te skud.

Die Brahman 
het ’n ver
skeidenheid 
eienskappe 
wat hom 
hoogs 
aanpasbaar 
maak. Foto:  
Namibiese 
Brahman
telers 
genootskap

Kort hare kan in koue toestande uitgroei, 
maar die bees kan weer maklik verhaar. ’n 
Gesonde glans weerkaats bestraling.



Donker pigment (verkieslik onder 
ligte hare) het die effek om ultraviolet
bestraling teen te werk. Moeilike omge
wings het dikwels min skaduwee; dus 
moet diere tyd in die son kan deurbring 
sonder dat dit stres beteken. Ligte hare 
hou die beeste koeler en die donker 
pigment beskerm hulle teen die son.

Eenvoudige sweetkliere wat maklik 
sweet op die oppervlakte afskei, be
voordeel die bees sodat hy die voor
deel van afkoeling deur verdamping 
kan geniet. Die getal sweetkliere per 
vierkante sentimeter is ook belangrik. 
Dit word dan ook gekoppel aan die 
dikte en bloedvatrykheid van die vel 
om sweet te produseer en afkoeling  
te bevorder.

Sebumafskeiding vanaf haarfollikels 
is baie belangrik. Dit hou die hare fyn 
en sag, maar verleen ook glans aan die 
hare wat parasiete teenwerk, terwyl dit 
ook help met hitteregulering. Dit help 
verder om die vel gesond en soepel te 
hou (geen skilfering) wat die effek van 
sonstraling teenwerk.

HOE IS DIE BRAHMAN VIR 
KLIMAATSVERANDERING 
AANGEPAS?
Eddie: Die B. indicus is in geheel gebou 
vir subtropiese en tropiese gebiede 
ten opsigte van huid, haarkleed, bou
vorm, histologie van huid, pigmenta
sie, verteringstelsel, weidinggedrag, 
hitteregulering, vetreserwes, energie

metabolisme en sensitiwiteit vir om
gewingsimpulse om te reproduseer en 
produseer. Opgeboude reserwes (vet
neerlegging in die skof en borsstuk) is 
min, maar doeltreffend. Die Brahman 
het ook ’n hoë verdraagsaamheid vir 
hoë temperature.
Chris: Oorwegend word verwag dat 
SuiderAfrika weens klimaatsverande
ring warmer en droër gaan word. 

Die Brahmanras is afkomstig uit 
Asië waar hoë temperature die norm 
is, weliswaar gepaard met hoë humidi
teit. Wat belangrik is, is dat die ras by 
die beskikbare voer in so ’n omgewing 
aangepas moet wees, wat geneig is om 
veselryk te wees. Die plante groei baie 
vinnig en voedingstowwe word in die 
proses “verdun” sodat innames groot 
moet wees om voldoende voedingstof
inname te verseker. Die Brahman is 
aangepas by voerbronne met swakker 
voedingswaarde wat hulle laat kapasi
teit ontwikkel het, sowel as die vermoë 
om dit te oes (wei) deur ’n groot, sterk 
bek, tande wat stadig slyt, en die ver
moë om kos te gaan haal (stapvermoë 
in warm toestande).

Vet word in ’n mate in die skof neer
gelê, maar ’n produktiewe dier moenie 
’n groot borsstuk hê nie. Dit dui op sub
optimale produksie ongeag die ras.

Wat die beheer van liggaamstempe
ratuur betref, is die Brahman ’n meta
boliese tipe, wat beteken dit het baie 
goeie diepte vir maksimum kontak 
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tussen die dier en sy omgewing om 
hitte-uitruiling te bevorder. Dit is ge-
neig om platter as respiratoriese tipes 
te lyk, maar dit is grootliks onverwant  
aan vleisopbrengs. 

Die voordeel van eersgenoemde is 
juis om aanpasbaarheid in warm omge-
wings te gee, want dit bevorder hitte-
verlies. Laasgenoemde is aangepas 
by ’n koel klimaat waar die behoud van 
liggaamshitte belangrik is, veral tydens 
lang winters. Hulle is ronder om opper-
vlakte te beperk en dit laat hulle beter 
bevlees lyk.

HET DIE BRAHMAN  
WEERSTAND TEEN  
PARASIETE EN SIEKTES?
Eddie: Die Brahman is meer verdraag-
saam en weerstandig teen uitwendige 
parasiete. Hy het meganismes om 
dit teen te werk, byvoorbeeld sebum-
afskeiding, ’n aktiewe onderhuidse 
spier en ’n doeltreffende stert om uit-
wendige parasiete af te weer.

Wat inwendige parasiete betref, ver-
skil die Brahman se weidinggedrag. Hul-
le vreet meer en makliker bosse en die 
tannien-inname kan ’n matig gunstige 
invloed teen inwendige parasiete hê. Dit 
is egter onwaarskynlik dat B. indicus-ti-
pes geneties weerstandiger teen inwen-
dige parasiete is as hulle reeds besmet 
is. As daar ’n effek is, is dit gering.

Danksy B. indicus-tipes se beter me-
ganismes om uitwendige parasiete af 
te weer, kry hulle minder bosluise en 
dus minder hartwater. Dit lyk ook of 
hulle ’n beter immuun-respons het, ge-
deeltelik humoraal en ook moontlik as 
gevolg van ’n beter vermoë om home-
ostase te handhaaf en gevolglik ’n be-
ter immuun-respons teweeg te bring. 
Dit is ook die geval met rooiwater. 

Hoewel B. indicus-tipes klaarblyklik 
weerstandiger teen hartwater is, kan 
ek uit ons familieboerdery met rooi 
Brahmane bevestig dat wanneer hulle 
wel simptomaties raak, hulle vinnig en 
redelik drasties behandel moet word.

Wat ander siektes betref, is B. indi-
cus-tipes meer bestand teen verskeie 
ander tropiese en subtropiese siektes, 

maar hulle het wel ook foute, soos ui-
erprobleme (bottelspene) wat veroor-
saak dat kalwers soms nie kan soog nie, 
en swak kalwers.
Chris: Wat weerstand teen uitwendige 
parasiete betref, gaan dit meer oor 
weerstand teen die parasiet deur stel-
sels wat dit vir die parasiet moeilik maak 
om ’n houvas op die gasheer te kry.

Ek twyfel of die Brahman meer weer-
stand as ander rasse teen inwendige 
parasiete het. As hulle in droër omge-
wings aangetref word, is die lading in-
wendige parasiete outomaties laer. In 
natter omgewings glo ek is hulle meer 
verdraagsaam teen inwendige para-
siete; met ander woorde die impak van 
inwendige parasiete is minder as by 
ander rasse. Ek bespiegel hier, maar ek 
glo dit is akkuraat uit gesprekke en on-
dervinding met ons eie kudde.

As hulle buite ’n hartwatergebied 
grootword, is hulle vatbaar vir hart-
water en moet hulle beskerm word. Al 
voordeel is dat bosluisdraers minder 
bytgeleentheid kry. Dit geld ook rooi-
water. Daar is geen superbeesras wat 
siektes betref nie. Patogene is ook 
organismes wat voortdurend by ver-
anderende omstandighede aanpas. ’n 
Deeglike voorkomingsprogram is dus 
belangrik.

SPEEL TANDE ’N ROL IN 
AANPASBAARHEID?
Eddie: B. indicus-tipes ontwikkel in die 
algemeen fisiologies later en daarom 
wissel hulle eers later tande. Dit lyk of 
slytasie minder is, maar dit kan ook ver-
band hou met voeding, voedselseleksie 
en sensitiwiteit vir mineraaltekorte.
Chris: B. indicus neig om later te wissel, 
wat in die huidige vleisklassifikasiestel-
sel voordelig is. Die Brahman het harde 
tande wat stadiger afslyt omdat hulle 
in ’n omgewing ontwikkel het waar die 
weiding taai is. Dit is dus ’n raseienskap 
wat met goeie voeding vanaf besetting 
(in die baarmoeder) tot die wisseling na 
permanente tande ondersteun moet 
word. Swak voeding tydens die ontwik-
keling van tande kan dié inherent goeie 
eienskap ondermyn.

WAT VAN DIE BRAHMAN 
SE GOEIE MOEDEREIEN
SKAPPE?
Eddie: B. indicus-koeie is baie goeie 
moeders en hulle beskerm hul kalwers 
goed. Hulle het interessante kuddege-
drag wat kalfoorlewing bevorder deur-
dat hulle ’n sterk tropinstink (meer as 
ander rasse) het. Hulle “verken” ook 
eers ’n nuwe kamp of plaas voordat 
hulle begin wei, terwyl ander rasse ge-
neig is om dadelik te begin wei.

Daar is heelwat studies wat bevestig 
die volume en gehalte van B. indicus-
melk verskil van B. taurus-tipes. B. indi-
cus-tipes lewer minder melk, maar dit 
is meer gekonsentreerde melk.

Die geboortegewig van B. indicus-kal-
fies is betreklik hoog vergeleke met die 
vol wasse gewig. Brahman-kalfies weeg 
40 kg tot 45 kg, wat betreklik hoog is 
vergeleke met die volwasse gewig van 
Brahman-koeie en -bulle. Brahman-
koeie het selde distokie-probleme – der-
halwe het die ras by uitstek gewild ge-
raak as kruisteelkoei. Om die waarheid 
te sê, die Brahman word wêreldwyd as 
’n universele kruisteelras beskou.
Chris: Soms word goeie moeder-
eienskappe met ’n swak temperament 
verwar. Koeie moet die eerste paar dae 
ná die geboorte van die kalf wakker en 
beskermend optree en dit kan skuheid 
vir mense insluit. In ekstensiewe pro-
duksiestelsels is dit belangrik om ’n hoë 
speenpersentasie te verseker.

Veiligheid in getalle deur ’n sterk 
tropinstink is voordelig vir die doeltref-
fende beweiding van kampe. Dit ver-
eenvoudig ook hantering deurdat diere 
bymekaar bly.

Die ras het ’n goeie gemiddelde 
speengewig van 180 kg tot 220 kg. 
Omgewing speel ook ’n rol. Dit beteken 
melkproduksie is goed. Ek is egter be-
sorg oor uier- en speenvorm.

JAN VAN ZYL SE  
KOMMENTAAR
Baie dankie aan Eddie en Chris vir hul 
waardevolle bydraes. 

Ek gaan nie hul bekommernisse oor 
uierprobleme (bottelspene) en swak-
kalfsindroom ontken nie, maar wil le-
sers die versekering gee die probleme 
geniet daadwerklike aandag. Diere 
met dié probleme word uitgeslag deur 
telers met die steun van die telersge-
nootskap se rasverbeteringskomitee 
en opleidingskomitee, en met die volle 
steun van die Brahman-raad.

Koeie moet die eerste paar dae ná die 
geboorte van die kalf beskermend optree 
en dit kan skuheid vir mense insluit.
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wee Namibiese beesboere, 
mnre. Mecki Schneider van 
Grootfontein en Ebbi Fischer 
van Hochfeld, bedryf ’n 

Brahman-stoetery saam met hul Ango-
lese vennote by Calulo in die provinsie 
Kwanza de Sul, sowat 300 km suidoos 
van Luanda.

Hulle boer in vennootskap met die 
broers mnre. Vollrat en Fritz von Kro-
sigk. Die grond behoort al geslagte lank 
aan dié familie.

Quitila Brahmane word op 2 500 ha 
bedryf waar gemiddeld 1 200 mm reën 
per jaar val. Die deel waarop hulle die 
beeste aanhou, is grootliks ou lande 
waarop mielies en koffie verbou en vee 
aangehou was. Deur die jare het veld-
grasse met ’n lae voedingswaarde weer 
daar gevestig. Danksy die hoë reënval 
is dit suurveld wat baie hoog uitgroei. 

Daar is ook bosse met ’n hoë voe-
dingswaarde, soos Muxiria, wat deur 
die beeste gevreet word.

Die veld het ’n hoë drakrag ondanks 
die lae voedingswaarde, want die grond 
is basies drie keer beter en dit reën drie 
keer meer as op hul plase in Namibië. 

Goeie wisselweiding is noodsaaklik, 
veral om die gras nie te veel te laat 
uitgroei nie. Veldbrande word jaarliks 
aangewend om die gras nuut te laat 
uitloop en die voedingswaarde op aan-
vaarbare vlakke te hou, mits die om-
standighede ten opsigte van grasvog-
inhoud, wind en temperatuur optimaal 
is; gewoonlik in Junie of Julie.

Hulle handhaaf ’n veebelading van 
254 kg/ha, oftewel ongeveer 2 ha per 
grootvee-eenheid (GVE).

Die beeste kry in die somer ’n fosfaat-
en-soutlek teen 50 g tot 80 g per bees 

Met twee Angolese broers as vennote bedryf 
twee Namibiese beesboere die eerste geregi s-
treerde Brahman-stoetery in Angola. In die res 
van Afrika kan baie geleenthede ontgin word.

Brahmane presteer 
goed in Angola

per dag en in die droër wintermaande 
’n onderhoudslek teen 100 g tot 150 g 
per dag.

TEELWAARDES
Hulle doen prestasietoetsing op die 
hele kudde. Hulle gebruik die Breed-
plan-stelsel om die prestasiedata te 
ontleed en teelwaardes toe te ken. Ge-
volglik kan hulle selfs in daardie onder-
ontwikkelde land met wetenskaplike 
boerderymetodes volhou. 

Quitila Brah mane is al 4 uit ’n moont-
like 5 toegeken vir die volledigheid van 
prestasiemeting van die internasiona-
le Breedplan-prestasietoetsstelsel. 

Die verbintenis met genetiese ontle-
dings en teelwaardes is iets wat Mecki 
en Ebbi deurgaans in hul boerderye in 
Namibië en Angola intensief toepas om 
werklike genetiese vordering te meet. 
Teelwaardes het ook aan hulle ’n sterk 
grondslag in Angola gegee vanwaar 

HEEL LINKS: 
’n Mooi gesig:  
’n Paar Brah-
mane loop 
in grasgroen 
weiding in 
Angola. Die 
Brahman 
is goed 
aangepas 
om in hierdie 
Afrikaland te 
floreer. 

LINKS BO: 
Mnr. Mecki 
Schneider.

LINKS  
ONDER:  
Mnr. Ebbi 
Fischer.

T



 LIGGING 

Angola



Die Kanadese maatskappy GrowSafe het ongeveer 120 netto-voer- 
inname-stasies wêreldwyd op al die kontinente geïnstalleer. Dit meet 
voeromsetdoeltreffendheid by beeste, wat van besondere belang is 
by vleisbeesproduksiestelsels, aangesien voer een van die grootste 
kostedrywers is. Die GenTecSol- netto-voerinname-stasie, opgerig op 
die plaas Okawatutu van Ebbi Fischer, naby Hochfeld in Namibië, is 

die eerste sodanige ten volle outomatiese dataverkrygingstelsel in 
ware tyd op die Afrika-kontinent. Agt voerbanke met laaiselle word 
geskandeer elke keer wanneer ‘n dier se kop met ‘n elektroniese-oor-
plaatjie in die bank ingaan. Die data word direk en in ware tyd na Cal-
gary in Kanada gestuur en verwerk. Netto-voerinname is ‘n voorkeur 
meting vir voerdoeltreffendheid en word gedefinieer as die verskil 
tussen ‘n individu se ware voerinname en die voorspelde voerinname 
vir ‘n gegewe toetstydperk. Die voorspelde voerinname is ‘n funksie 
van beide die instandhoudingsvereistes van die liggaam sowel as die 
groei van die dier. Netto-voerinname is daarom fenotipies onafhank-
lik van liggaamsgewig en gemiddelde daaglikse toename. Verbeterde 
voerdoeltreffendheid onder koeie byvoorbeeld is van besondere be-
lang, aangesien tot soveel as 65% van voer gebruik word om aan die 
instandhoudingsvereistes van volwasse koeie te voldoen. Netto-voer-
inname-metings vorm deel van die Nasionale Vleisbeesgenomikapro-
gram (Beef Genomics Program) waartoe verskeie telers hul verbind 
het. Die uiteindelike doel is om beraamde teelwaardes vir netto-voer-
innames vir hierdie bulle te verkry.

Die eerste 85 Brahmanbulle (gespeen) van die OKABRA- en WOKUMA-
Brahmanstoeterye is in die eerste toetsfase. Vier toetslopies per jaar 
word beoog en stoettelers wat belangstel in netto-voerinname-toetse 
vir hul bulle word uitgenooi om GenTecSol te nader.

Afrika se eerste netto-voerinname stasie (RFI) 

met ten volle outomatiese dataverkryging in ware tyd in Namibië

G e n e t i c
Te c h n o l o g y
S o l u t i o n s

OKABRA BRAHMANS
EBBI FISCHER • +264 81 127 0019 

fisch@afol.com.na
MECKI SCHNEIDER • +264 81 129 2623

mecki@iafrica.com.na

Toets jou bulle se
netto-voerinname

Links is die eerste twee besoekers, dr. Hugh Nivison (HUB van die Landboubesigheidsnavorsingsinstituut in Australië)
en dr. Michael Bradfield (Direkteur AgriBSA en BREEDPLAN Afrika). Regs op die foto is Mecki Schneider, 

Jason Gillespie (tegniese adviseur GrowSafe Kanada), wat die stelsel geïnstalleer het, en Ebbi Fischer.

GenTecSol is geregistreer by die Registrateur van Maatskappy en as ‘n diensverskaffer by die Landbounavorsingsraad van Suid-Afrika. 
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DIETER LABUSCHAGNE

Sel 082 654 3280
E-pos: dlabuschagne@mweb.co.za

Labuschagne
Indu BrazilBrahmane

Bronkhorstspruit

Die voorsiening van die regte soorte  
beeste is ’n belegging vir die toekoms.

die vordering vinnig kan wees.
Al die beeste word gereeld geweeg vir 

prestasietoetsingsdata. In Augustus 
wanneer die kalwers gespeen word, 
word álle beeste geweeg. Dit is ook die 
einde van die produksiejaar en die pro-
duksie en veebelading per hektaar kan 
dan beraam word.

Met die eerste bulle wat gebruik is, het 
hulle spesiale aandag gegee aan bulle 
met ’n teelwaarde vir ’n lae geboorte-
gewig sodat geboortegemak gunstig 
is. Dit was noodsaaklik omdat hulle nie 
altyd met kalftyd byderhand is nie. Dik-
wels is daar geen bystand nie en hulle 
kan nie bekostig om met beeste te boer 
wat moeilik kalf nie. Die veewagters het 
geen kundigheid van kuddebestuur en 
ook geen ondervinding van bystand 
met moeilike geboortes nie.

BULMARK
Saam met die Von Krosigk-broers het 
hulle die bulmark in Angola begin ont-
sluit. Die broers het goeie kennis van 
die landbousituasie in Angola en kon-
takte met sake-ondernemings en land-
bouskoue. Hulle is vanselfsprekend die 

Portugese taal magtig, want hulle het 
daar grootgeword en skoolgegaan.

Bulpryse is meer as dubbel wat hulle 
in Namibië kry. Dit wys daar is ’n be-
hoefte aan goeie, aangepaste bulle 
en ook die besef dat goeie bulle nood-
saaklik vir goeie reproduksie is. Bulle is 
aanvanklik uit die hand verkoop, maar 
daarna ook op skoue en veilings.

Hul stoetery was die eerste geregis-
treerde een in Angola, hoewel dit in Na-
mibië geregistreer is by gebrek aan ’n 
registrasie-instelling in Angola. Hoewel 
stoetveeboerdery in Angola eintlik nog 
nie bestaan nie, sal dit momentum wen 
in die dekade wat voorlê. Die voorsie-
ning van die regte soort beeste aan die 
noordelike buurlande is ’n belegging vir 
die toekoms en hulle meen dit sal ’n me-
dedingende voordeel inhou.

Angolese het talle Bos indicus-beeste 
uit Brasilië ingevoer, maar sover min 

sukses daarmee behaal. Die struikel-
blokke is siektes, veral knoppiesvel-
siekte en bosluisgedraagde siektes, en 
’n gebrek aan ondersteuning om die 
plaaslike bevolking in die kuns van be-
stuur en dieresorg te onderrig. 

In die algemeen is daar geen pro-
gram vir inenting, weidingsbestuur of 
lekaanvulling nie. Groot boere en sake-
lui begin nou met beesvleisproduksie. 
Aangepaste, plaaslike diere met die 
volle reeks teelwaardes vind by hulle 
aanklank, veral Brahmane.

“Angola is die eerste tree in Afrika in. 
Daar is lande noord van die ewenaar, 
soos Ethiopië, die Soedan, Kenia en Ni-
gerië, met groter beesgetalle as Suid-
Afrika. Wat ’n geleentheid!” sê Mecki.

NAVRAE: Mnr. Mecki Schneider, e-pos: 
mecki@iafrica.com.na; mnr. Ebbi Fischer, 
e-pos: fisch@afol.com.na.







DIE AANPASBAARHEID VAN DIE 
BRAHMAN MAAK HOM DIE WÊRELDLEIER
Die kaart bewys dat Brahmane weens hul aanpasbaarheid en produksie vermoë die 

WÊRELD OORHEERS. Ons doelwit is om binne 20 JAAR die lande waar daar nog nie 

met brahmane geteel word nie te vul.

WEES DEEL VAN DIE WÊRELDSPAN EN BELÊ IN DIE BRAHMAN!

LANDE MET BRAHMAN TELERS

STATE VAN NOORD 
AMERIKA
Alabama Arkansas

Arizona Kalifornië

Kanada Colorado 

Florida Georgia

Iowa Illinois

Indiana Kansas

Louisiana Maryland

Maine Missouri 

Peruaanse Ohio

New Mexico Oklahoma

Oregon Pensylvania

Tenesese Texas

Noord-Carolina

Suid-Carolina

LANDE VAN NOORD & 
SUID AMERIKA
Argentinië Belize

Bolivia Brazil

Chile Colombië

Costa Rica Cuba

Dominikaanse Republiek

Ecuador El Salvador

Guatemala Honduras

Mexico Nicaragua

Panama Paraguay

Peru Puerto Rico

Suriname Trinidad

Tobago Venuzuela

E U R O PA
Albanië 

Frankryk

Duitsland 

Griekeland

Italië

Ierland 

Nederland

Noorweê 

Pole

Oekraïne

Spanje 

Swede

Switserland

Turkye 

Verenigde Koninkryk

ASIË  
China

Indië 

Irak 

Israel

Japan

Kambodia 

Mongolië

Nepal 

Pakistan 

Rusland

Saoedi-Arabië

Singapoer 

Taiwan

Thailand 

Viëtnam

OSEANIË
Australië

Filippyne

Indonesië

Maleisië

Nieu-Seeland

SUID AFRIKA - 400 TELERS | NAMIBIË - 125 TELERS | AUSTRALIË - 1 100 TELERS | AMERIKA - 2 500 TELERS

A F R I K A
Algerië 

Botswana

Ghana 

Mozambique

Namibië 

Nigerië

Senegal 

Suid-Afrika

Zimbabwe 

Zambië

PREMIUM BORGE
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