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Dankie vir lewenslesse!
Jan van Zyl, raadslid van die Brahman Beestelers-
genootskap, vertel meer oor hierdie bylaag.

anoggend teen 
dagbreek sit en 
kyk ek na die Brah-
mane voor my 

kantoorvenster en dank die 
Skepper vir die voorreg om 
so nou betrokke te wees by Sy  
natuur en grootheid.

Toe ek as ’n seun in 1972 met 
die hulp en leiding van my  
vader, Gideon, met my eerste 
vyf stoet-Brahmane begin 
boer het, sou ek nie kon droom 
wat die ras uiteindelik vir my 
sou beteken nie. Ek deel graag 
’n paar lewenslesse met u.
Passie: Ontwikkel ’n entoe-
sias me en liefde vir jou be-
roepskeuse en lewe dit elke 
dag voluit. Daag jouself uit om 

V môre méér by te dra en méér 
te gee as wat jy self verwag. Dit 
is maklik om vir die Brahman-
ras met sy eie persoonlikheid, 
intelligensie en reproduksie-
vermoë lief te raak en lief te 
bly, ook in sy onvolmaaktheid.
Mense: Ons glo mos ons kan 
alles sélf vermag. Hoe ouer ek 
word, hoe meer besef ek ons 
almal, ongeag ons beroep, is in 
’n mensebesigheid. Ons almal 
streef daarna om sake te doen 
met mense met integriteit. Ek 
koop en onderhandel waar ek 
’n aangename koopervaring 
beleef en waar ek die korrekte 
advies en uitstekende naver-
kopediens kry. Ek daag u uit 
om dié dienste onvoorwaar-

delik in u beroep te lewer.
Doelwitte: Ondernemings en 
organisasies gaan tot niet as 
die lede en leiers met mekaar 
besig raak en eie belang meer 
klem as die saak kry. Dit kan tot 
’n pad van vernietiging lei. In 
my familieonderneming met 
Brahmane as middelpunt raak 
ons ook soms met mekaar be-
sig. Dan moet iemand vra: “Is 
ons met mekaar of met die 
saak besig?” Onthou jou doel-
witte, behou jou fokus en gun 
mekaar net die beste.
Beste raad: Maak die swak 
punte van jou ras die sterk pun-
te van jou kudde. Identifiseer 
dit vandag in jou eie ras, on-
derneming, bedryf en mense- 

verhoudings en pas dit doel-
gerig toe.

U kan nou vra wat dit met 
bylaag 3 te doen het. Alles. 
Die doel van die bylaag is om 
lewens te verryk en kennis en 
ondervinding oor te dra. 

U gaan onder meer lees van 
Brahmankoeie wat 20 kalwers 
natuurlik verwek het met ’n 
tussenkalfperiode van 371 
dae. Lees ook oor die voordele 
van ’n langer reproduksieleef-
tyd (langlewendheid) en die 
finansiële voordele wat dit vir 
u koeifabriek inhou. Daar is 
ook ’n artikel oor hoe wêreld-
lande saamwerk om van die 
Brahman die vrugbaarste ras 
op aarde te maak. Lees ook 
hoe die Brahman hom by die 
Potchefstroomse Landbou-
kollege, Hoër Landbouskool 
Boland en verskeie boere ge-
vestig het as raskeuse ná na-
vorsing en winsgewendheid.

Mag hierdie bylaag u seën 
met insig, kennis en drome.

Die Brahman  
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genootskap van 
Suid-Afrika 
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BRAHMAN MOTSHABI MOKOLOBATE en MICHIEL SCHOLTZ

Drakrag, koeigrootte 
en gewig belangrik

Weidingsnorme en voedingsbehoeftes bepaal belading en 
opbrengs, terwyl raskeuse en kuddegrootte vir maksimale 
wins in ekstensiewe produksiestelsels bestuur moet word.

ie begrip grootvee-
eenheid (GVE) is 
belangrik omdat dit 
gebruik moet word 

om te bepaal hoeveel beeste 
van watter raamgrootte en 
gewig op ’n spesifieke opper-
vlakte aangehou kan word. As 
die boer nie by die drakragnor-
me hou nie, kom oorbeweiding 
voor en dan verswak die toe-
stand van die veld.

Drakrag (of weikapasiteit) 
verwys na die oppervlakte 
veld wat benodig word om 
’n enkele diere-eenheid oor 
’n aantal jare in ’n goeie lig-
gaamskondisie te onderhou 
sonder dat die weiding ag-
teruitgaan. Die drakrag van 

D

(die tussenkalfperiode).
Dit is belangrik om te besef 

dat die GVE van ’n medium-
raamkoei van 500 kg met ’n 
kalf gelyk aan 1,50 GVE is, ter-
wyl ’n grootraamkoei van 500 
kg met ’n kalf gelyk is aan 1,78 
GVE. Die gevolg is dat die me-
diumraamkoei van 500 kg se 
vrywillige inname 13,6 kg per 
dag is, terwyl die grootraam-
koei van 500 kg se vrywillige 
inname 15 kg per dag is. Dit is 
’n verskil van 10%.

Ter illustrasie word ’n voor-
beeld gebruik waar medium-
raam-, lakterende Brahman- 
koeie van 500 kg en groot-
raamkoeie van ’n Europese ras 
van 550 kg aangehou word op 
’n plaas van 1 000 ha waar die 
drakrag 7 ha/GVE is. 

In  TABEL 1  verskyn die getal 
koeie met kalwers wat aange-
hou kan word, die gemiddelde 
speengewig per kalf en die to-
tale kilogram gespeende kal-
wers. Dit is duidelik dat tussen 
80 en 95 koeie met kalwers op 
die plaas aangehou kan word, 
na gelang van die koeigewig 
en raamgrootte; ’n verskil van 

’n spesifieke gebied word ge-
woonlik in hektaar per groot-
vee-eenheid (GVE) uitgedruk.

Die begrip GVE is in 1983 
deur dr. Heinz Meissner en me-
dewerkers ontwikkel. In Suid-
Afrika is ’n GVE die ekwivalent 
van ’n os met ’n lewende gewig 
van 450 kg, wat groei teen 
500 gram per dag op gras-
weiding met ’n gemiddelde 
energieverteerbaarheid van 
55%. Wat minder bekend is, is 
dat diere van dieselfde gewig, 
maar met verskillende raam-
groottes, nie dieselfde GVE is 
nie. Die rede daarvoor is ge-
grond op die beginsel dat daar 
’n verskil in die vrywillige voer-
inname tussen sulke diere is. 

Verder is die verwantskap tus-
sen die gewig van die dier en 
GVE nie liniêr nie. Vir medium-
raamrasse, soos die Brahman, 
is dit ’n belangrike beginsel.

PRODUKTIWITEIT
Koeigewig is egter nie net be-
langrik met die bepaling van 
drakrag nie. Dit is ook ’n be-
langrike eien skap wat koeipro-
duktiwiteit bepaal. Die eien-
skappe wat koeiproduktiwiteit 
beïnvloed, is die speengewig 
van die kalf, die voerbehoeftes 
van die koei-kalf-kombinasie 
(GVE kan gebruik word om 
die daaglikse voerinname te 
beraam) en die frekwensie 
waarteen ’n kalf gelewer word 

Uitstekende kalwers by mediumraamgrootte Brahmankoeie.

HEELBO: Prof. Michiel Scholtz  

BO: Me. Motshabi Mokolobate
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BRAHMAN SE WINSGEWENDHEID 

Uit die tabelle hiernaas is dit duidelik die Brahman se 
winsgewendheid word onderskat.

As die gegewens van die proefresultate in die praktyk 
toegepas word, beteken dit dat ’n boer 1 472 kg meer met 
Brahmankalwers speen. Teen ’n prys van R22/kg beteken dit ’n 
verhoging in inkomste van R32 384 plus die enorme besparing aan 
bestuurskoste, soos lek, antibiotika en dipstowwe.

Daaruit is dit duidelik dat die regte moederlyn bestuur 
vergemaklik, winste verhoog en normale verliese aansienlik laat 
daal, wat ekstra geld in die boer se sak beteken.  
– Jan van Zyl, Brahman-telersgenootskap.

TABEL 1: DIE GETAL KOEIE VAN VERSKILLENDE RAAMGROOTTES WAT OP  
1 000 HA AANGEHOU KAN WORD, MET ’N DRAKRAG VAN 7 HA/GVE, SOWEL AS DIE 
SPEENGEWIG VAN DIE KALWERS (KG) EN TOTALE KILOGRAM KALF GESPEEN (KG)

Raam-
grootte

Ras/tipe Koeigewig Getal koeie Kalfspeen-
gewig

Totale 
kilogram 

kalf gespeen

Medium Brahman 500 95 210 19 950

Groot Europees 550 80 230 18 478

TABEL 2: DIE TOTALE KILOGRAM KALF GESPEEN EN KILOGRAM KALF  
GESPEEN PER GVE VAN DIE VERSKILLENDE RAAMTIPES

Raam-grootte Ras/tipe Totale kilogram kalf 
gespeen

Kilogram kalf 
gespeen per GVE

Medium Brahman 19 950 140

Groot Europees 18 478 129

19%. Dit toon hoe belangrik dit 
is om die korrekte inligting te 
gebruik wanneer die optimale 
veebelading bepaal word.

Die kilogram gespeende kal
wers per GVE word aangetoon 
in  TABEL 2 . As aanvaar word 
dat die kalfpersentasie van die 
twee rastipes dieselfde is, toon 
die tabel dat meer kilogramme 
kalf per GVE van dieselfde op

durend verbeter word.
Beesboere verkoop hul 

weiding in kilogramme vleis. 
Daarom moet gestreef word 
na optimale wins. Die ou denk
rigting van groter en swaarder 
sal moet vervang word met 
doeltreffender benutting en 
hoër wins met laer produksie
koste wat die netto wins aan
sienlik sal vermeerder. 

pervlakte gespeen kan word. 
Neem ook in ag dat die koste 

van lekke en dipstowwe waar
skynlik minder in die geval van 
die Brahman sal wees. Die prys 
per kilogram vir ’n speenkalf is 
dus nie die enigste faktor wat 
die inkomste en winsgewend
heid bepaal nie. Dit is egter 
baie belangrik dat die vrug
baarheid van die kudde voort

Me. Motshabi Mokolobate 
is ’n navorser aan die Land
bounavorsingsraad se Diere
produksieinstituut en ’n 
doktorsgraadstudent aan die 
Universiteit van die Vrystaat. 
Prof. Michiel Scholtz is ’n spe
sialisnavorser aan dieselfde 
instituut en ’n buitengewone 
professor aan die Universiteit 
van die Vrystaat.



WAYSIDE

WB 13867 was 
in 2015 die Kampioen-

interrasbulkalf in Serowe 
en was vanjaar se Reserwe 
Junior Interraskampioen. 

Hy sal in 2017 op ons 
veiling verkoop 

word.

ONTHOU

WAYSIDE 

-STOET
VEILING 

om by ons 
aan te sluit vir

se jaarlikse 

op Saterdag 
11 Februarie 2017

Rooi en Wit 
Brahmanbulle 

en 
vroulike diere 

sal te koop 
wees.

Semen van talle Wayside-bulle in Suid-Afrika en alle Wayside-bulle in Botswana beskikbaar.

Serowe-skou, 2016 se resultate:
•

•

•

•

•

•

•

•

6 eerste plekke; 3 tweede plekke; 2 derde plekke.

Kampioen-interrasbulkalf.

Reserwekampioen-interrasverskalf.

Junior kampioen-interrasbul.

Reserwekampioen-interrasbul.

Senior kampioen-interrasbul.

Reserwe senior kampioen-interraskoei.

Grootkampioen-Brahmanbul van die skou, wat ook as die reserwe-
grootkampioen van die skou aangewys is.

Brahmanstoet

E-pos: rkm waysidebotswana.com@
Webwerf: www.waysidebotswana.com

Posbus 107, Francistown, Botswana

Munger en seuns

Rowland sr., +267 7130 3050
Rowland jr., +267 7131 3233
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et die keuse van 
’n beesras moet 
die hedendaagse 
boer met sy kop 

dink en nie met sy hart nie. Die 
toestande waarin boere hulle 
in Afrika bevind, is moeilik 
weens droogtes, ’n ongunsti-
ge ekonomiese klimaat en sty-
gende koste. Dit gaan boonop 
vorentoe nóg moeiliker word, 
sê mnr. Dave Ford, wat met 
Brahmane en kruisrasbeeste 
by Olifantshoek boer.

Hy het ’n boerderystelsel met 
die Brahman as middelpunt 
ontwikkel waarmee hy die 
beste eienskappe uit twee ge-
harde rasse neem om hom te 
help om winsgewend te boer. 
Dave, wat op die plaas Lupani 
en ander eiendomme by Oli-
fantshoek boer, meet die doel-
treffendheid van sy produksie 
aan koste per kilogram gepro-
duseer, wat as laekostekalf-
produksie beskryf kan word. 

“Ek glo nie ’n boer moet van-
dag na maksimum produksie – 
die swaarste kalwers – mik nie, 

BRAHMAN CHARL VAN ROOYEN

Die doeltreffendheid van produksie word gemeet aan  
die boer se koste per kilogram bees wat hy produseer. 
Voeg daarby goeie Brahmantipe moeders en ’n beesboer 
het die regte bestanddele om winsgewend te kan boer.

Brahmankruisings lewer  
kalwers teen lae koste

maar eerder na aangepaste 
beeste wat minder insetkoste 
vereis om meer wins volhou-
baar te lewer,” sê hy.

BRAHMANKRUISE
Dave boer met Brahman-Afri-
kaner-kruisbeeste wat ideaal 
is vir sy ekstensiewe omge-
wing, wat baie aan droogtes 
onderhewig is. 

“In my klipharde omgewing 
moet ek met ’n ras boer wat 
in dié strawwe toestande 
elke jaar ’n kalf winsgewend 
grootmaak. Dit is hoekom ek 
die Brahman en die Afrika-
ner kruis. Albei rasse is baie 
gehard, het uitstekende moe-
dereienskappe en word vir 
vrugbaarheid geselekteer.”

Hy teel sy eie vervangings-
verse uit twee kuddes basiese 
Brahmane en Afrikaners, wat 
hy slegs vir daardie doel aan-
hou. Hy selekteer baie streng 
vir bouvorm, spene, uier en 
geboortegemak. Bulle word 
geëvalueer op grond van hul 
ouers se teelrekords en die 

M vermoë om verse van topge-
halte te teel.

Slegs die beste kruisverse 
word as vervangingsverse 
teruggehou en met die beste 
bulle gepaar wat klein kalwers 
teel. Wanneer ’n vers méér na 
’n Brahman lyk, word sy met 
’n Afrikanerbul gepaar. Lyk sy 
méér na ’n Afrikaner, gebruik 
Dave ’n Brahmanbul by haar.

GEEN DEKTYD
Sy bulle loop pal by die koeie 
en hy volg dus nie ’n dektyd nie. 

“As ek elke einde van die jaar 
vir ’n dektyd moet wag, het ek 
vanjaar nie ’n enkele kalf ge-
had nie omdat ons weer eens ’n 
erge droogte gehad het,” sê hy.

Hy wissel wel die bulle af 
en roteer hulle tussen die 
koeitroppe “om hul belang-
stelling in die koeie te behou”.

In só ’n opset is dit belangrik 
om seker te maak ál die vrou-
like diere is dragtig. Hy laat 
elke Mei al die vroulike diere 
wat by ’n bul loop en nie sig-
baar dragtig is nie of wat nie ’n 

klein kalfie by haar het nie, vir 
dragtigheid skandeer.

Die koeie wat nie dragtig is, 
word uitgehaal en saam in trop 
gesit by die vrugbaarste bul 
op die plaas. Hulle word weer 
in Oktober vir dragtigheid on-
dersoek. Koeie wat dan nog nie 
dragtig is nie, word geslag. 

“Dit is ’n eenvoudige stelsel, 
sonder fieterjasies,” sê hy.

HOU KOSTE LAAG
“My filosofie is gegrond op 
speenkalfproduksie met die 
minste koste. Dit gaan oor 
optimale produksie; nie om 
met ’n ras te boer wat ’n swaar 
speenkalf lewer nie, maar wat 
dit kos om daardie kalf uitein-
delik te lewer,” sê hy.

Dave sê kilogram per hek-
taar neem sommige boere 
in die verkeerde rigting en is 
boonop baie misleidend, veral 
in ’n gebied met ’n lae reënval. 

“In ’n bogemiddelde reënjaar 
sal die getal kilogramme per 
hektaar immers styg en in ’n 
swak reënjaar sal dit daal. 

 LIGGING 

Olifantshoek,  
Noord-Kaap

•

BO: Brahman-Afrikaner kruisings 
met Brahmankalwers by hulle.  
FOTO: DAVE FORD





www.brahman.co.za

BS_EXPO 2016_Ad CHOSEN_PR.indd   2 2016/08/05   10:47 AM



BRAHMAN

10  Brahman Augustus 2016

BO: Mnr. Dave Ford  
FOTO: CHARL VAN ROOYEN 

1. Só lyk die vroulike diere wat 
mnr. Dave Ford uit die Brahman 
en Afrikaner teel. Dit is vir Dave 
die ideale moederlyn. 

2. Brahmanbulle se kalwers by  
F1-Brahman-Afrikanerkoeie.  
FOTO’S: DAVE FORD

“Dus kan dit nie as maatstaf 
van die teler se doeltreffend-
heid dien nie. Baie beesboere 
gaan op loop met die gedagte 
van maksimum kilogram ge-
produseer sonder om te kyk 
wat dit hulle kos,” sê hy.

Wanneer iemand dit oor-
weeg om met beeste te begin 
boer, moet hy die onderstaan-
de ras-gekoppelde verander-
likes vir laekosteproduksie in 
ag neem met sy besluit oor die 
rasse wat hy moet gebruik:

  Vrugbaarheid en teling. 
Koeie per bul in die trop. 
Hoeveel koeie kan ’n bul 
dek? Die omgewing speel ’n 
rol en dit wissel volgens die 
klimaat en weidingstipe. Die 

afstand wat die beeste moet 
loop om te wei en die tipe 
terrein speel ook ’n rol. 
  Besetting. Die omgewing 
bepaal die besetting van die 
vroulike diere.
  Geboortegemak. Koeie wat 
sukkel om te kalf, verg ekstra 
uitgawes en dit lei tot ’n ver-
lies aan produksie.
  Speenpersentasie. Dit be-
hels die persentasie kalwers 
gespeen van die getal koeie 
wat gedek is.
  Langlewendheid. Dave het  
koeie van 19 jaar oud wat elke 
jaar ’n kalf grootgemaak het. 
Ander rasse bereik hul einde 
ná tien tot twaalf jaar. Hy 
het baie koeie van 15 jaar en 
ouer wat hy in die kudde hou 
totdat hul kondisie so is dat 
hulle nie ’n kalf kan groot-
maak nie.
  Gewig van verse met pa-
ring. Hulle moet oud genoeg 
wees om sonder ’n gesukkel 
te kalf. Dave paar sy verse 
eers op 315 kg, ongeag die 
ouderdom. Só kan hy 91% 
dragtigheid met verse hand-
haaf. Dit is belangrik om 
deurgaans vir vrugbaarheid 
te selekteer.
  Voeding- en weidingkoste. 
Dit behels die getal hek-
tare wat die boer per koei 
moet toelaat. Dis ’n baie be-
langrike besluit wat van die 
weidingsomgewing afhang. 
Grootraamdiere benodig 
meer hektare per koei.
  Aanvullende voeding. Die 
boer moet bepaal hoeveel 
aanvullende voeding hy 

gaan gebruik om ’n koei van 
’n bepaalde ras deur die win-
ter te neem en seker te maak 
sy kalf, want dit is belangrik 
dat elke koei elke jaar ’n kalf 
grootmaak. Om koste laag te 
hou, moet die keuse val op 
’n ras wat slegs op die veld 
’n aanvulling kry in die vorm 
van ’n proteïenlek in die win-
ter en ’n somerlek bestaande 
uit sout en toeganklike fos-
faat. As ’n boer sy koeie in ge-
middelde jare deur die win-
ter moet voer, boer hy met 
die verkeerde ras of hy het 
te veel diere vir die beskik-
bare weiding. Dit is nie van 
toepassing tydens ’n ramp-
droogte soos pas ervaar is 
nie. Dave gee ook nie vir sy 
speenkalwers kruipvoer nie.
  Veeartsenykoste. Kudde-
gesondheid is van deurslag-
gewende belang, veral die 
jaarliks koei- en kalfinen-
tings, asook die belangrike 
inenting van vervangings-
verse teen besmetlike mis-
geboorte, wat die grootste 
bedreiging vir die beesbe-
dryf inhou. As ’n boer voort-
durend ’n veearts moet bel 
om koeie te help om te kalf 
of met kalwers wat sukkel 
om te groei, boer hy met 
die verkeerde ras. Koeie 
wat nie kan kalf nie of wat 
’n dooie kalf lewer, behoort 
nie ’n tweede kans gegee te 
word nie. Biosekerheid op 
die plaas is van die uiterste 
belang. Alle nuwe diere of 
diere wat die plaas verlaat 
het en weer teruggebring 

word, behoort vir ’n tydperk 
weggehou te word van die 
bestaande kudde.
  Roofdiere en diefstal. Dave 
sê hy het roofdiere, soos 
luiperds en jakkalse, op sy 
plase. Hy het egter nog baie 
min kalwers weens jakkalse 
verloor omdat die koeie hul 
kalwers kan beskerm. Eer-
stekalfverse is gewoonlik 
die kwesbaarste vir jakkals-
aanvalle omdat hulle langer 
neem om geboorte te gee.
“As ’n koei ’n kalf aan roof-

diere verloor, slag ek haar. Ek 
het al op ’n koei afgekom met 
haar wang- en nekvelle aan 
repe geskeur deur ’n luiperd, 
maar die kalf was ongeskon-
de. Sy het haar kalf beskerm. 
Gelukkig kon ek haar red, want 
die tipe koei wat ek wil hê, is 
een wat elke jaar ’n kalf groot-
maak. Ek hoef nie die luiperds 
dood te maak nie omdat ek 
koeie het wat hul kalwers kan 
beskerm,” sê Dave.

Die toepassing en perma-
nente merk van al die diere in 
die kudde volgens wetgewing 
oor diere-identifikasie is onon-
derhandelbaar. Die merk moet 
prominent wees sodat almal in 
die omgewing dit leer ken.

As ’n boer al hierdie eien-
skappe in aanmerking neem, 
kan hy na optimale produksie 
mik. Daarom moet elke boer 
die ideale moederlyn vir sy 
plaas identifiseer en dit dan 
optimaal bestuur.

NAVRAE: E-pos: daveford10@
gmail.com.
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BO: JVZ01362 Twin Buddy. Hy 
is een van ’n tweeling van die 
koei JVZ93126, wat 17 kalwers 
natuurlik gehad het met ’n tus-
senkalfperiode van 385 dae. 
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BRAHMAN RUAN SCHUTTE, WALTER VAN NIEKERK en FRIKKIE MARÉ

Vrugbaarheid en  
langlewendheid bied  
ekonomiese voordeel
Kommersiële telers sê vir elke jaar 
dat ’n koei langer in produksie is, 
bespaar hulle 8-10% op hul koste. 
Seleksie vir langlewendheid kan groot 
ekonomiese voordele vir ’n boer inhou.

oeie van die mees-
te beesrasse in 
Suider-Afrika gee 
normaalweg ses 
tot sewe kalwers in 

hul leeftyd. Hoewel die rede 
dikwels toegeskryf kan word 
aan voortydige vervanging 
weens sekere seleksiekriteria, 
word baie van die koeie uitge-
skot aangesien hul produksie 
begin daal namate hulle ouer 
word.

Die Brahman is alombekend 
vir langlewendheid. Vraelyste 
wat in 2015 deur die Brahman-
beestelersgenootskap van 
Suider-Afrika ingesamel is, 
het weer hierdie eienskap be-
wys. Brahmanstoettelers het 

K
langlewendheid as die derde 
belangrikste eienskap van die 
ras geïdentifiseer, met slegs 
basterkrag en moedereien-
skappe saam met vrugbaar-
heid wat as belangriker be-
skou word.

Kommersiële telers het aan-
gedui dat hulle vir elke jaar 
dat ’n koei langer in produk-
sie is, 8-10% aan hul uitgawes 
bespaar. Seleksie vir langle-
wendheid kan dus ekonomie-

se voordele vir ’n boer inhou.
 
STAMOUERS
Die antwoorde uit die Univer-
siteit van die Vrystaat (UV) se 
marknavorsing dien as bewys 
dat langlewendheid uiters 
belangrik vir beesboere is. 
Data-ontleding wat saam met 
me. Theresa Steenkamp van 
die Brahman-beestelersge-
nootskap en die eenheid vir 
lewendehawe-ekonomie van 
die UV gedoen is, het bewys 
dat verskeie Brahmankoeie al 
16-21 kalwers gehad het met ’n 
tussenkalfperiode (TKP) van 
so kort as 365 dae.

Wetend of onwetend het 
sommige telers hierdie koeie 
en hul regstreekse afstamme-
linge doeltreffend en produk-
tief aangewend. Hierdie lang-
lewende teelmateriaal is tot 
voordeel van die bedryf tans 
wyd verspreid in die Brahman-
ras. (Sien die kassie hiernaas.)

BULLE SE INVLOED
Koeie met besonderse lang-
lewendheid en vrugbaarheid 
word gereeld uitgesonder, 
maar die invloed van bulle op 
die huidige kuddestatus van 
die Brahmanras moenie ver-
geet word nie. 

Die bul JVZ01362 ( FOTO  1 ) 
is een van ’n tweeling uit ’n 
koei wat 17 kalwers gehad het, 
waaronder twee tweelinge 
was, met ’n TKP van 385 dae. 
Een van sy seuns, JVZ06233, 
se ouma aan moederskant het 
13 kalwers gehad met ’n TKP 
van 376 dae. 

Drie van sy seuns wat as kud-
devaars opgeneem is, hou aan 

om die eienskappe oor te dra. 
In die nageslagregister van 
JVZ01362 is reeds 436 nasate 
aangeteken, wat die gene van 
vrugbaarheid en langlewend-
heid voortsit. Uit hulle is al 723 
nasate in ver skillende kuddes.

Seleksie vir langlewendheid 
op die tradisionele manier is 
’n proses wat baie lank duur 
aangesien die langlewendheid 
van ’n koei eers bewys word 
wanneer sy redelik oud is en 
die kans op die doeltreffende 
benutting van haar nasate ge-
kniehalter word. 

NUWE TEGNOLOGIE
Nuwe tegnologie kan gelukkig 
ingespan word om die goeie 
gene vinniger doelgerig te 
vermeerder. 

Embriospoeling stel die teler 
in staat om in ’n korter tydperk 
soveel moontlik nasate van 
’n koei te kry as sy reeds haar 
langlewendheid bewys het. 

Die koei BOS 93108  ( FOTO  2) 
dien as stawende voorbeeld 
met haar 31 embriokalwers 

BO: BOS 93108. Dié koei het 31  
embriokalwers gehad waaruit  
1 513 nasate geregistreer is. Die 
Genootskap vra om verskoning 
vir die foto se swak gehalte.

2

1



Augustus 2016  Brahman  15



Miss Fayette (HS71208) ( FOTO  3). Haar 
TKP was slegs 370 dae met die geboorte 
van haar 17de kalf toe sy 20 jaar oud 
was. Sy het ’n enorme invloed op die be-
dryf gehad deur twee van haar seuns, 
HS83105 wat 302 nasate in 13 kuddes 
verwek het, en HS8434 wat 31 nasate in 
twee kuddes verwek het. Haar tien dog-
ters het 84 nasate gegee en uit hulle is 
1 077 nasate gelewer, waarvan 747 na-
sate in 40 kuddes die bul Tecklenburg 
Riza HS88-2 as vaar het. As die nasate 
van ál haar kalwers verder ontleed word, 
sal ons eers besef hoe groot haar impak 
in die nasionale Brahmankudde is. Haar 
vrugbaarheid en langlewende gene het 
beslis bygedra tot die ras se bekendheid 
vir lang lewendheid en vrugbaarheid. 
Ons salueer haar as stam moeder.

NAGESLAGREGISTER VAN JH8518  
(KYK NA HAAR KALFDATUMS)

Id.no. van kalwers Geboortedatum van kalwers

JH8824 01/09/1988

NNNN89552 25/12/1989

NNNN90651 12/11/1990

NNNN9118 20/12/1991

VD9230 10/11/1992

VD9380 20/10/1993

RD9432 28/09/1994

RD9588 25/10/1995

RD96171 05/11/1996

RD97249 06/11/1997

BGI9817 25/11/1998

UNKNOWN 19/10/1999

OZ0061 02/12/2000

OZ0170 08/12/2001

OZ0266 17/12/2002

OZ0368 27/12/2003

OZ04112 18/12/2004

OZ05300 10/11/2005

OZ06300 20/11/2006

OZ07300 28/12/2007

waaruit ’n verdere 1 513 na-
sate geregis treer is en ak-
tief produseer. Haar TKP is 
ongelukkig swak op haar re-
kord vanweë die intensiewe 
embrio program, maar ons 

BO: RIO 9825. Sy het op 18 jaar reeds 19 
kalwers natuurlik gehad. Onmoontlik? Nee, 
sy het drie tweelinge gehad.  FOTO’S: VERSKAF 

JH8518 ( FOTO  4). Sy het in haar 23 jaar 
20 natuurlike kalwers gehad met ’n ge-
middelde TKP van slegs 372 dae. Die 
tabel bevat haar nageslagregister, wat 
enige boer se droom behoort te wees. 
Een van haar bulkalwers, OZ0170, het 44 
nageslag verwek waarvan vier bulle na 
stoetkuddes versprei is. Een van daar-
die bulle, HHM043, het op sy beurt 151 
nageslag verwek en die nageslag wat vir 
teeldoeleindes teruggehou is, het weer 
gesorg vir ’n verdere 343 nageslag. Dit 
dien as treffende voorbeeld van die ma-
nier hoe vrugbaarheid en langlewend-
heid van voortreflike teelmateriaal in 
die ras gevestig en behou moet word. 
JH8518 gaan vanjaar op die presidents-
dinee vir haar bydrae tot en voorbeeld 
vir die Brahmanras vereer word.

R10 9825. Sy is nou 18 jaar oud, lewe 
nog en het reeds 19 kalwers natuurlik 

ONDERSTAANDE IS ENKELE VAN DIE KOEIE WAT 16-21 
KALWERS GEHAD HET MET ’N TKP VAN 365 DAE.

loof haar vir haar bydrae tot 
die bedryf.

LANGLEWENDHEID 
Een van die probleme met 
seleksie vir langlewendheid 

is dat sommige koeie, hoewel 
hulle nog vrugbaar is, ander 
probleme weens ouderdom 
kry. Een van die algemeenste 
probleme van ouderdom is die 
bektelling wat verswak, veral 

op harde, natuurlike weiding, 
wanneer die koei dan die ver-
moë verloor om genoeg na-
tuurlike weiding in te neem. 

’n Studie deur Steenkamp in 
Zimbabwe (1969 en 1970) 

MAS9311. Hierdie formidabele koei 
het 18 kalwers natuurlik gehad met 
’n gemiddelde TKP van 379 dae. 
Van haar dogters is nou in produk-
sie met hul agtste en negende kal-
wers. Wat hierdie koei egter baie 
besonders maak, is die feit dat 
sy twee bulkalwers, MAS9616 en 
MAS0243, gegee het wat onders-
keidelik 194 nasate in 15 kuddes en 
133 nasate in twee kuddes verwek 
het. As hierdie genetiese lyn in die 
ras ontleed word, kan ons 1 500- 
2 000 nasate vind wat die eien skap-
pe van vrugbaarheid saam met lang-
lewendheid in die ras gevestig het.

FOTO 3. Tecklenburg Miss Fayette HS71208 
op die ouderdom van twintig jaar staan hier 
saam met haar sewentiende kalf. Sy het ’n 
sterk fondasie in die ras gelê.

FOTO 4. JH 8518, wat in haar leeftyd van  
23 jaar twintig natuurlike kalwers gepro
duseer het, met ’n gemiddelde TKP van 
slegs 372 dae.

3

5

4

gehad, waarvan drie tweelinge is. Ses 
embriokalwers van haar is ook geregi-
streer. Haar eerste kalf is gebore toe sy 
24 maande oud was. Van haar dogters 
het reeds agt en nege kalwers gehad en 
is steeds aktief. Op die foto links ( FOTO  5) 
staan sy met een paar van haar tweeling-
kalwers wat sy self grootgemaak het.
0136NCC. Die Brahmankoei in die da-
tabasis wat die langste gelewe het, was 
0136NCC, wat op 27 jaar haar laaste kalf 
gehad het. Uit haar is 130 nasate gele-
wer met té veel stammoeders om op te 
noem. Haar ouderdom is ’n besonderse 
mylpaal vir enige stammoeder. Ons is so 
trots op haar.
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BRAHMAN

het egter bewys dat Bos 
indicus- en Sangarasse ’n har-
der tandemalje as Bos taurus- 
en Britse vleisbeesrasse het. 

Verder is ook vasgestel dat 
Bos taurus-rasse met hul tan-
de op die maksillêre gedeelte 
byt, terwyl Bos indicus- en 
Sangarasse voor die maksil-
lêre gedeelte verbybyt. Dit 
veroorsaak dat die Bos tau-
rus-rasse se tande breek en 
baie vinniger verswak, terwyl 
die inheemse rasse se tande 
skerper raak.

Sanders (2005) en Muntean 
(2011) het ook uitgewys dat 
Brahmankruisings die beste 
bektellings van al die diere 
in die proewe gehad het. Die 
Brahmane se bekke hou dus 
langer, wat veroorsaak dat 
hulle nie uitgeskot raak weens 
bektellings wat verswak of 
verslyt nie. Hierdie eienskap 
het tot gevolg dat vroulike die-
re langer deel van die teeltrop 
kan wees. 

EKONOMIESE  
EIENSKAPPE
Langlewendheid saam met 
vrugbaarheid is van die be-
langrikste ekonomiese eien-
skappe waarvoor geselekteer 
kan word. 

Dit is duur om vervangings-
verse groot te maak. Dit maak 
dus sin om die reproduksie-

 LINKS: Die skrywers van  
hierdie artikel is, van links,  
Frikkie Maré, Walter van  
Niekerk en Ruan Schutte.

leeftyd van koeie te verbeter 
sodat verse se grootmaak-
koste verminder word.

Doeltreffende kuddebestuur 
is ’n uitdagende wetenskap 
wat holisties benader moet 
word. Terwyl die boer na ma-
niere soek om koste te verlaag 
en winsmarges te verhoog, 
moet die teel- en seleksiepro-

gram doeltreffend bestuur 
word. Dit is dalk juis net daar 
waar die deurbraak gemaak 
kan word. Deur vir die regte 
eien skappe, soos vrugbaar-
heid en langlewendheid, te 
selekteer, kan aan grootmaak-
koste en vervangingskoste be-
spaar word. 

’n Verlengde reproduksie-
siklus kan meebring dat onge-
veer drie (of meer) kalwers per 
koei méér in haar reproduk-
siesiklus gespeen word, wat 
beslis ’n gunstige invloed op 
die winsgewendheid van die 
koeifabriek sal hê.

Die skrywers is al drie ver-
bonde aan die eenheid vir le-
wendehawe-ekonomie aan die 
Universiteit van die Vrystaat.
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‘Brahmane probeer om 
vrugbaarste ras te word’
Wetenskaplikes en telers wêreldwyd werk die afgelope 
dekade hard en saam met die doelwit om die Brahman  
een van die vrugbaarste rasse ter wêreld te maak.

I n ekstensiewe toestande, 
soos in Suider-Afrika, 
Texas in Amerika, Suid-
Amerika en Australië, het 

die Brahman ’n massiewe in-
vloed op die nasionale kuddes. 
In Suider-Afrika en Austra lië is 

’n baie groot persentasie van 
die vleis beeste Brahmane of 
Brahman kruisings.

Die Brahman is juis deur die 
omgewing só geselekteer dat 
die koei droogtes kan oorleef, 
sê dr. Michael Bradfield, diere-

genetikus en hoof van Breed-
plan Suider-Afrika. 

“In die natuur is voortplan-
ting die belangrikste dryfkrag 
van enige spesie. Oor eeue 
heen het die Brahmankoei uit-
gewerk dat as sy in bepaal de 

KORTOM

  Verskeie lande doen tans 
intensiewe navorsing 
oor vrugbaarheid by die 
Brahman.
  Wetenskaplikes het 
agtergekom sommige 
Brahmankoeie behou  
hul kondisie ten spyte  
van uiters droë seisoene 
en lewer van ’n vroeë 
ouderdom af elke jaar  
’n kalf.
   Die data van duisende  
koeie wat wêreldwyd  
versamel word, sal  
akkurate reproduksie-
teelwaardes aan die  
bedryf beskikbaar stel.
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“Die wetenskap het die grondslag 
gelê vir ’n internasionale evalua-
sie wat alle lande kan insluit waar 
met Brahmane geboer word. Ten 
opsigte van vrugbaarheid beteken 
dit as ál die lande dieselfde  
vrugbaarheidseienskap kan begin 
gebruik, kan die beste bulle oor 
lande heen ten opsigte van  
vrugbaarheid geselekteer word.”

BO: Dr. Michael Bradfield, hoof 
van Breedplan in Suider-Afrika, 
wat op die Brahman-wêreldkon-
gres in Australië ’n spreker was.

LINKS: ’n Toonbeeld van 
Brahmankoeie wat ongunstige 
toestande te bowe gekom  
het  en van vroeg af elke jaar  
’n kalf lewer. Hierdie diere moet  
geselekteer en in ’n teelpro-
gramme gebruik word.

is ’n kombinasie van verskeie 
faktore, wat insluit omgewing 
en voeding, ouderdom van 
puberteit, ouderdom met eer-
ste besetting, ouderdom met 
die eerste kalf en daarna die 
uitdaging om herbesetting te 
oorkom. Sy moet daarna elke 
jaar ’n kalf lewer en vir so lank 
as moontlik doeltreffend pro-
duseer. Al die lande werk saam 
om dieselfde doelwitte bereik 
en die eerste suksesse word 
reeds waargeneem.

WETENSKAP
Verskillendes lande se Brah-
mantelersgenootskappe doen 
tans internasionale genetiese 
evaluasies. Op die Brahman- 
wêreldkongres in Rockhamp-
ton in Australië waar Michael 
’n spreker was, is resultate van 
’n navorsingsprojek aangekon-
dig waarin data van Amerika, 
Australië, Namibië en Suid-
Afrika saam ontleed is. Dit laat 
toe dat Brahmane wêreldwyd 
regstreeks met mekaar verge-
lyk kan word. 

Omdat so baie bulle van 
Amerika in alle lande gebruik 
word, was die koppelings tus-
sen lande baie sterk. Op die 
kongres is daarop gewys dat 
die rangordes binne die lande 
dieselfde is, dit wil sê die beste 
Brahmanbul in Suid-Afrika is 
ook die beste bul in Amerika, 

Namibië en Australië.
“Die wetenskap het die 

grondslag gelê vir ’n interna-
sionale evaluasie wat alle 
lande kan insluit waar met 
Brahmane geboer word. Ten 
opsigte van vrugbaarheid 
beteken dit as ál die lande 
dieselfde vrugbaarheidseien-
skap begin gebruik, kan die 
beste bulle oor lande heen ten 
opsigte van vrugbaarheid ge-
selekteer word. Dit sal toelaat 
dat genetiese vordering vir 
vrugbaarheid kan plaasvind, 
want net die beste bulle sal ge-
bruik word,” sê Michael.

GENOMIKAPROJEK 
Die afgelope drie jaar word 
in Suid-Afrika en Namibië ge-
probeer om kuddes te vind 
waarvan addisionele rekords 
gehou word om vrugbaarheid 
daadwerklik te meet. Om dit 
te kan doen, verg ’n bul-in-en-
bul-uit-datum, asook ’n kode 
vir die rede hoekom ’n koei 
versuim het om te kalf. 

Die wetenskap moet ’n on-
derskeid tussen genetiese 
eien skappe en omgewing tref. 
As ’n stoetkoei byvoorbeeld 
aan ’n kommersiële boer ver-
koop word, moet aangeteken 
word dat die probleem nie 
geneties was nie, maar ’n be-
stuursaksie van die boer, by-
voorbeeld oor tipe of bloedlyn.

Die data van duisende koeie 
wêreldwyd word versamel, 
wat akkurate reproduksieteel-
waardes aan die bedryf sal 
beskikbaar stel.

REPRODUKSIE 
Michael sê daar is in Austra-
lië ook ’n omvangryke poging 
om  reproduksie by Brahmane 
te bevorder. Die koöpera-
tiewe navorsingsentrum vir 
beesvleis (Beef CRC) en die 
Brahman-rasverbeterings-
genootskap het reeds mil-
joene dollar daaraan bestee. 
Beef CRC en die genootskap 
het byvoorbeeld genomiese 
ontledings op sowat 5 000 
Brahmandiere versamel om 
te kyk of hulle op ’n genomiese 
vlak diere kan identifiseer wat 

genetiese merkers bevat wat 
vrugbaarheid sal bevorder.

Dit gaan gepaard met na-
vorsing oor goeie rekordhou-
ding vir vrugbaarheid op ’n 
soortgelyke wyse as in die 
Suider-Afrikaanse genomiese 
projekte.

Ander navorsingsaksies is 
daarop gemik om die vroeë 
puberteit van bulle en koeie 
te leer verstaan. In sommige 
projekte word elke maand 
skrotumomtrek gemeet om 
te sien of puberteit by bulle ’n 
uitwerking op die vrugbaar-
heid van hul dogters het. Op 
soortgelyke wyse word verse 
maandeliks ultrasonies ge-
skandeer om vas te stel wan-
neer die corpus luteum vir die 
eerste keer voorkom.

“Die navorsing wys dat vroeë 
puberteit wat op so ’n wyse ge-
meet word, hoogs oorerflik is 
en op lang termyn ’n duidelike 
invloed op die vrugbaarheid 
van die koei kan uitoefen,” sê 
hy. “Dit is anders as om net ’n 
vers op ’n vroeë ouderdom te 
laat beset raak, want dan is 
daar ander biologiese mega-
nismes ter sprake, soos lakta-
sie-anestrus,” sê Michael.

OORLEWINGS- 
MEGANISME
Ander navorsing gaan oor 
die post partum-anestrus-
probleem onder alle tropiese 
rasse. Navorsing wys daar is 
wel koeie wat hierdie nadelige 
oorlewingsmeganisme kan 
oorbrug en van vroeg af elke 
jaar ’n kalf lewer. Hierdie diere 
moet geselekteer en in ’n teel-
program gebruik word. 

“Dit is amper soortgelyk aan 
die skaapbedryf wat van enke-
linge na tweelinge beweeg het 
deur vir tweelinge in ’n kudde 
te selekteer. 

“Op ’n soortgelyke wyse 
sal die beesbedryf koeie kan 
identifiseer wat in ’n mate 
teen die natuur gaan en van 
’n vroeë ouderdom af elke jaar 
’n kalf sal produseer wat sy 
ook goed versorg en aanhou 
om dit winsgewend te doen,”  
sê Michael.

tydperke van haar lewe 
versuim om ’n kalf te lewer, 
het sy die vermoë om aan te 
hou leef, terwyl baie ander 
beesrasse sal uitsterf. Weten-
skaplikes het egter agterge-
kom daar is Brahmankoeie 
wat ten spyte van moeilike 
sei soene hul kondisie behou 
en elke jaar ’n kalf lewer,” sê hy.

Om vrugbaarheid te meet 
is nie eenvoudig nie, want dit 



s ’n koei nie goeie 
moedereienskappe 
het nie, het jy nie 
’n goeie kalf nie. 

’n Bul is baie belangrik, maar 
die grondslag vir vleisbees
produksie is die koeikudde, sê 
dr. Chris de Brouwer, weten
skaplike bestuurder van die 
departement van landelike, 
omgewing en landbouont
wikkeling op Potchefstroom  
in Noordwes.

Hy en mnr. Willem Nel, be
heer wetenskaplike tegnikus, 
is verantwoordelik vir dié de
partement se Brahmankudde 
waarmee sedert 1994 navor
sing gedoen word. Die kudde 
was aanvanklik in Ganyesa in 
die distrik Vryburg, maar is ná 
vier jaar verskuif na Klipkuil, 
65 km noord van Swartrug
gens, waar die Brahman baie 
gewild is.

Die kudde bestaan uit sowat 
30 vroulike diere waarvan die 
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Koeie is kudde se geldfabriek
Vleisbeesproduksie hang hoofsaaklik van die koeikudde af. 
Moedereienskappe is daarom uiters belangrik om te verseker 
die boer het ’n produk van ’n hoë gehalte om te verkoop.

oudste koei twaalf jaar oud is. 
Sy het al nege kalwers groot
gemaak en haar tussenkalfpe
riode (TKP) is 365 dae. Sewe 
van die kalwers was bulletjies.

OPKOMENDE BOERE
Chris en Willem sê die kudde 
loop op 1 300 ha veld. Dit be
perk uitbreiding ietwat, want 
hulle doen ook navorsing met 
ander beeste. Hulle wil die 
kudde graag uitbrei en is besig 
om voorbereidings daarvoor 
te tref, veral om meer veld tot 
hul beskikking te hê.

Die Brahmanbulle onder
gaan ’n fase Dtoets op die 
plaas. Die bulle wat die paal 
haal, word teen ’n gesubsi
dieerde prys na opkomende 
boere uitgeplaas om hul eie 
kuddes te verbeter.

Die boerdery is op lae koste 
ingestel. Al die beeste kry 
slegs ’n lek op die veld en geen 
byvoeding nie. In die winter 

kry hulle ’n Potchwinterlek en 
in die somer ’n soutfosfaat
lek. Die koeie kalf vanaf die 
einde van die lente tot Desem
ber en kry dus ’n produksielek.

Die dektyd duur 63 dae, wat 
as ’n beperkte dektyd bestem
pel word. Die vroulike diere is 
in twee kuddes verdeel en elke 
groep het ’n bul. 

Die verse word op twee jaar 
gedek (om op drie jaar te kalf) 
om hulle kans te gee om uit te 
groei en hulle die beste kans 
vir herbesetting ná die eerste 
kalf te gee. 

Te vroeë dekking benadeel 
albei doelwitte. As ’n vers te 
vroeg kalf, moet sy byvoeding 
kry, wat nie inpas by die depar

tement se doelwit van eksten
siewe boerdery nie. 

Willem sê die verse weeg on
geveer 350 kg wanneer hulle 
gedek word. Omdat die kudde 
absoluut ekstensief bestuur 
word, word verse uitgeskot as 
hulle nie met die eerste dek
king dragtig raak nie.

BEPERKTE DEKTYD 
Nadat die koeie gekalf het, 
word hulle dadelik weer by die 
bul gesit. Die volwasse koei
gewig is sowat 540 kg, wat as 

A
 LIGGING 

Potchefstroom,  
Noordwes

•

BO: ’n Paar van die departe-
ment se koeie waarmee eksten-
sief geboer word. Die beeste 
kry slegs lek op die veld en geen 
byvoeding nie. FOTO: WILLEM NEL



Mnr. Willem Nel (links)  
en dr. Chris de Brouwer.  
FOTO: CHARL VAN ROOYEN
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    Vleisbeesproduksie 
hang hoofsaaklik van 
die koeikudde af en 
moedereienskappe  
is uiters belangrik.
  Die koeie se langlewend-
heid word in ’n groot  
mate deur herbesetting 
bepaal waarvoor hulle 
streng selekteer.
  Dit is nie ongunstig as ’n 
koei effens aggressief is 
net nadat sy gekalf het nie, 
want dit is belangrik dat  
sy haar kalf beskerm.

baie goed beskou kan word,  
sê Chris. 

Die koeie verloor nie noe
menswaardig gewig deur die 
winter nie danksy die bestuur
stelsel wat hulle toepas en die 
Brahmane se goeie aanpas
sing en uitstekende moeder
eien skappe. Dit dra by tot hoë, 
goeie speengewigte. Die bulle
tjies speen op sowat 43% van 
die koei se gewig en die versies 
is net ’n kortkop agter in hier
die koeitotkalfverhouding.

Hulle speen die kalwers op 
sewe maande en dan word die 
gewig na 205 dae gekorrigeer. 
Willem selekteer dan die kal
fies op 90 tot 110indekse; nie 
te laag nie en nie te hoog nie.

Die kudde se gemiddelde 
TKP is 407 dae omdat sommi
ge eerstekalfkoeie oorslaan. 
Die gemiddelde geboortege
wig is 38 kg. Die gemiddelde 
speengewig is sowat 220 kg 
op ’n gekorrigeerde 200 dae 
ouderdom. Die bulletjies is ef
fens swaarder en die verse ’n 
bietjie ligter as dié gewig.

LANGLEWENDHEID
Die koeie se langlewendheid 
word in ’n groot mate deur 
herbesetting bepaal omdat 
hulle baie sterk daarvoor 
selekteer. ’n Koei wat later in 
haar leeftyd oorslaan, kry nie 
sommer nog ’n kans nie. Sy kry 
hoogstens een kans in haar 
leeftyd. Dit raak die kudde se 

gemiddelde langlewendheid 
in ’n mate, maar die gemid
delde ouderdom van koeie in 
die kudde is steeds nege jaar. 

Sommige koeie is produktief 
tot op twaalf jaar. Hulle kyk 
egter nie hoe lank hulle ’n koei 
in die kudde kan hou nie, want 
boerdery gaan immers oor 
produktiwiteit.

Die koste is hoog om ’n vers 
groot te maak. Daardie koste 
word teengewerk deur lang
lewendheid, wat die vervan
gingspersentasie verlaag.

“Vervanging is nietemin 
noodsaaklik vir genetiese vor  
dering in die kudde, maar  
danksy langlewendheid hoef 
jy normaalweg net 1012% 
koeie elke jaar met verse  
te vervang. Langlewendheid 
moet egter met produksie 
gepaardgaan, want langle
wendheid op sigself is nie die 
oorheersende, belangrikste 
eienskap nie,” sê Chris. Daar
om neem hulle die koeie tot op 
spitsproduksie en nog een of 
twee kalwers daarna voordat 
hulle die ou koeie uitskot.

TKP VERBETER
Willem sê die kudde se TKP én 
langlewendheid het definitief 
deur die jare verbeter, want 
hulle het met die verloop van 
tyd van die onproduktiewe 
koeie (passasiers) ontslae ge
raak en kan nou spog met ’n 
goeie kudde; gelaai met pro

duktiewe koeie wat gereeld 
kalf en swaar kalwers speen.

Die temperament is ook baie 
goed. Die koei se gedrag net 
nadat sy gekalf het, is uiters 
belangrik. Dit tel nie teen ’n 
koei as sy dan effens aggres
sief is nie (wat belangrik is vir 
die beskerming van haar kalf), 
maar die aggressie moet ná 
sowat drie dae verbeter. Dan 
kan die koei en kalf sonder 
probleme geweeg word.

Die Brahmane word rustig 
gehanteer. Chris sê die Brah
man is nie ’n aggressiewe ras 
nie. Sonder gereelde kontak 
met mense in ’n ekstensiewe 
boerdery op veld kan hulle ’n 
bietjie wild word soos enige 
ras, maar met gereelde, rus
tige hantering is hulle mak.

Dit gaan oor goeie moe
dereienskappe en kuddebe
skerming. Diefstal by hul an
der beeskuddes op die plaas 
het drasties afgeneem vandat 
hulle ’n paar Brahmane by 
hulle laat loop. Geen volwasse 
Brahman is nog ooit by hulle 
gesteel nie.

Chris sê: “Die hele kudde
gedrag is gekoppel aan moe
dereienskappe in die sin dat 
die Brahmankoei baie besker
mend teenoor haar eie kalf is 
en selfbeskerming ook deel 
van die tropgedrag is. Dit is 
interessant dat daar soms ’n 
tipe crèche is. Ouer koeie pas 
soms die kalwers op terwyl die 

ander koeie gaan wei.”
Die feit dat die Brahmane 

baie melk het, word weer
spieël in die kalwers se goeie 
speengewig van gemiddeld 
220 kg op ’n gekorrigeerde 
200 dae ouderdom.

Bottelspene kom af en toe 
voor, maar nie noemenswaar
dig baie nie. Hulle selekteer 
met groot sukses teen uier
probleme. Die oordraagbaar
heid van uierprobleme is 
redelik hoog omdat dit ’n 
morfologiese eienskap is (deel 
van die liggaamsbou en dus ’n 
redelik hoë oorerflikheid het). 

Chris beveel aan dat voor
nemende kopers hulle goed 
moet vergewis dat hulle nie 
beeste koop met sulke gene
tiese eienskappe nie; veral nie 
bulle nie. 

Nog ’n belangrike eienskap 
is geboortegemak. Die Brah
man is ’n Seboeras en koeie 
het ’n effense hangkruis wat 
geboorte makliker maak. Die 
kalwers word teen 7% van die 
ma se gewig gebore, wat met 
die geboorte help. Gevolglik 
gebeur dit baie min dat ’n koei 
sukkel om te kalf. Sy sukkel net 
wanneer ’n kalf verkeerd in die 
geboortekanaal lê.

Sulke gevalle word niete
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min aangeteken. Met bul
seleksie word sy teelwaardes 
en geboortegewig in aanmer
king geneem. 

“Dit is belangrik dat ’n teler 
sulke inligting beskikbaar het 
en bestudeer. Dan is hy seker 
die bul wat hy koop, is van ’n 
hoë gehalte. 

“Ons koop stoetbulle in en 
gebruik nie ons eie aanteel vir 
teling nie. Ons teel absoluut 
suiwer, al is die kudde tans nie 
as ’n stoetery geregistreer nie. 
Ons beoog om weer te regi
streer en die kudde na ’n stoe
tery op te gradeer,” sê Chris.

GELDFABRIEK
’n Koeikudde is die grondslag 
vir vleisbeesproduksie. 

Die koeie moet goed wees 
ten opsigte van moedereien

skappe, maar die boer moet 
ook goed na sy koeikudde kyk, 
“want dit is die boer se geld
fabriek”, sê Chris. 

Die bul se rol is baie be
langrik, maar dit is van korte 
duur. Daarenteen duur die 
koei se belangrike rol in die 
kudde vir baie jare.

“ ’n Koei wat nie ’n kalf lewer 
nie, eet die ander koeie se wins 
op,” sê hy.

Vleisbeesproduksie hang 
hoofsaaklik van die koeikudde 
af en moedereienskappe is 
uiters belangrik. Chris sê elke 
boer moet seker maak hy oe
fen die regte keuse uit ten op
sigte van sy ideale moederlyn 
en bestuur dit dan reg.

NAVRAE: Epos: cdebrouwer@
nwpg.gov.za



BRAHMAN

LINKS: Sterk moedereien skappe het tot gevolg dat ouer koeie  
beurte maak om kalwers op te pas terwyl die ander koeie wei.  
FOTO: COBUS VAN DER MERWE 
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BRAHMAN RUAN SCHUTTE, WALTER VAN NIEKERK en FRIKKIE MARÉ

Verhoog koeifabriek 
se winste met regte 
seleksiekriteria
Hoe verhoog ’n mens jou winsmarge? Dit is die  
vraag waarmee elke kommersiële boer voortdurend  
worstel. Hoewel daar sekerlik verskeie metodes is 
vir beter winsgewendheid, soos hoër produktiwiteit, 
besparing op produksiekoste en beter pryse vir  
die produkte, is die belangrikste faktor sekerlik  
die genetiese potensiaal van jou kudde.

D

’n Hoogs winsgewende koeifabriek 
danksy die regte seleksiekriteria.  

FOTO’S: VERSKAF

In die navorsingsartikel “Doel-
treffende seleksie vir meer 
produktiewe (doeltreffende) 
beeste” sê W. van Niekerk en  
F.W.G. Neser van die Univer-
siteit van die Vrystaat die ak-
kuraatste manier om geneties 
meerderwaardige diere te 
identifiseer en te selekteer, is 
om teelwaardes te gebruik soos 
verskaf deur die Landbouna-
vorsingsraad of Breedplan.

Die belangrikheid van be-
paalde eienskappe kan van 
boer tot boer wissel, na gelang 
van die omgewing, voorkeure 
of die doel van die seleksiepro-

ie vraag is: Watter 
genetiese eienskap 
lewer die grootste 
bydrae tot winsge-

wendheid in jou kudde? Die 
antwoord op dié vraag is ver-
onderstel om die seleksiedoel-
witte vir jou kudde te vorm.

Elke genetiese eienskap van 
die diere in jou kudde kan ’n 
belangrike bydrae lewer ten 
opsigte van die ekonomiese 
volhoubaarheid van die kudde. 
Die taak van stoettelers is om 
die korrekte gene te identifi-
seer wat na die volgende ge-
nerasie oorgedra moet word. 

gram, maar daar is sewe eko-
nomies belangrike eienskap-
pe waarvoor boere behoort te 
selekteer.

VRUGBAARHEID
Ekonomies gesproke is vrug-
baarheid sekerlik een van die 
belangrikste eienskappe van 
die kudde. As die kudde geteel 
en geselekteer word om die 
doeltreffendste en produk-
tiefste kudde te wees, sal die 
winsgewendheid beduidend 
verhoog word. Faktore wat be-
langrik is om in ag te neem ten 
opsigte van vrugbaarheid, is 

die ouderdom met die eerste 
kalf en die duur van die tus-
senkalfperiode (TKP).

Verse wat te vroeg gedek 
word, kan ’n fisiologiese knou 
opdoen en nooit uitgroei nie. 
Tog is dit belangrik dat ’n vers 
so gou moontlik gedek word 
nadat sy die ideale gewig en 
geslagsrypheid bereik het. 
Ten opsigte van die TKP is die 
ideaal om diere te selekteer 
waarvan die TKP so na as 
moontlik aan 365 dae is. Sy 
moet dus een kalf per jaar gee.

Neser sê vrugbaarheid is ses 
keer belangriker as enige an-
der produksie-eienskap. 

Onthou altyd dat dit nié die 
dier is wat die vinnigste groei 
wat die meeste geld in ’n boer 
se sak bring nie, maar die diere 
wat die vrugbaarste is, die bes-
te kan oorleef in hul gegewe 
omgewing en volhoubaar kan 
produseer. 

Die voordeel van Brahman-
beeste is dat hulle ’n goeie 
langlewendheidsvermoë het, 
wat beteken daar kan tot op 
’n baie hoër ouderdom met 
hulle geteel word. Brahmane 
en Brahman-kruisings kan tot 
op ’n gemiddelde ouderdom 
van 15 jaar suksesvol kalwers 
lewer. ’n Boer verloor geld elke 
keer dat ’n koei nie kalf nie, 
maar as sy nie die gebore kalf 
kan grootmaak en speen nie, 
is daar óók nie enige inkom-
ste ter sprake nie. Moeder-
eienskappe moet daarom 
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LINKS: ’n Brahman-koeifabriek 
met besonderse moedereien-
skappe en die kalwers baie goed 
versorg.



“Winsgewende vleisbeesproduksie vir die toekoms 
gaan bepaal word deur die doeltreffende en tydige 
seleksie van die regte teelmateriaal. Die seleksie 
van gene om die inherente vrugbaarheid van ’n 
kudde deur middel van prestasie, die identifisering 
van probleemgebiede en goeie bestuursbesluite  
te verbeter, word al hoe meer onontbeerlik.”

nie as seleksiedoelwit uit 
die oog verloor word nie.

KOEIE EN VERSE
Moedereienskappe verwys 
na die vermoë van ’n koei om 
haar kalf tot op speenouder
dom groot te maak. As verse 
té vroeg kalf, kon hierdie eien
skap nog nie ten volle ontwik
kel het nie. Dit kan dan lei tot 
die swakker ontwikkeling van 
die kalf. Dit is beter om verse 
’n bietjie later te laat kalf wan
neer die moedereienskappe 
beter ontwikkel is en sy beter 
na haar kalf sal kan kyk. 

Moedereienskappe kan ook 
swakker wees by koeie wat ’n 
swakker kondisietelling het. In 
’n studie, “Cost effective stra
tegies for improved fertility in 
extensive and semiextensive 
management conditions in 
Northern Australia” deur  
R.G. Holroyd en G. Fordyce, is 

bevind dat koeie wat ’n droog
te betree en fisiek in ’n swakker 
kondisie is, ’n groter proporsie 
kalwers verloor (13% teenoor 
7%) tussen bevestigde drag
tigheid en speentyd. 

Koeie met swak moedereien
skappe en ’n geskiedenis van 
neonatale verliese moet liefs 
uitgeskot word. Koeie word 
uitgeskot as hulle nie elke jaar 
’n kalf kan lewer nie. 

Goeie moedereienskappe 
word weerspieël deur faktore, 
soos geboortegemak, goeie 
melkproduksie en die handha
wing van ’n goeie kondisie, wat 
haar weer gereed maak vir die 
volgende bevrugting.

GROEITEMPO EN 
VOEROMSETTING
Die groeitempo en voeromset
ting van kalwers is ook ’n eko
nomies belangrike eienskap 
waarvoor geselekteer moet 

word. Volgens die Australie
se Brahmantelersvereniging 
het Brahmanbeeste en Brah
mankruisings die vermoë om 
’n uitstekende groeitempo in 
grasgevoerde en graange
voerde (voerkrale) produksie
stelsels te behaal. 

Die studie het ook getoon dat 
die diere ’n uitstekende voer
omsetting behaal het. Volgens 
die resultate het Brahmane 
en Brahmankruisings in ’n 
voerkraal ’n groeitempo van 
2,383,13 kg per dier per dag 
oor ’n tydperk van 100 dae 
gehad met ’n voerdoeltref
fendheidsgradering van 54% 
hoër as die voerkraal se ge
middelde. Hierdie diere se lae 
onderhoudsvereistes beteken 
’n groter deel van die voeding 
is vir groei beskikbaar.

Liggaamstemperatuur speel 
’n belangrike rol in die groei
tempo van beeste. As diere 

warm kry, neem hul voerin
name af. Die voordeel van 
Brahmane is dat hulle by die 
meeste weersomstandighede 
aangepas is. Met hul kort, dik, 
gladde, blink haarkleed weer
kaats hulle bedags die intense 
sonstrale, wat hulle in staat 
stel om gedurende die warm
ste deel van die dag te wei, ter
wyl ander rasse beskerming 
teen die son soek.

KARKASGEHALTE
Verbruikers verkies beesvleis 
wat sag, sappig, smaaklik en 
maer is. Die primêre aanwy
sers van hierdie faktore is deur 
die graderingstelsel van vleis.

Een van die belangrikste 
voordele met die gebruik van 
Brahmankruisteelbeeste is 
die sagtheid van die vleis. Dit 
is ietwat hoër in Brahmankrui
sings as in rasegte Brahmane .

Die verandering van kar
kasgehalte deur genetiese 
seleksie vereis kennis van die 
genetiese invloed op karkas
eienskappe en hoe hulle ver
want is. Navorsing deur Texas 
AgriLife Extension Service het 
getoon dat marmering, die 
verdikking van die oogspier
gedeelte by die ribbes, asook 
die snybaarheid en sagtheid 
matig tot hoogs oorerflik is. 
Dit beteken daar moet in die 
keuse van teeldiere vir dié 
eien skappe geselekteer word. 

Al hierdie eienskappe sal ’n 
invloed op die smaaklikheid 
van die vleis hê. ’n Faktor, soos 
marmering (binnespierse vet), 
kan volgens Meat Standards 
Australia (MSA) ’n bydrae 
van 1015% tot die variasie in 
smaaklikheid lewer.

KONFORMASIE
Die konformasie of bouvorm 
van die diere is volgens die 
Universiteit van Arkansas se 
System Division of Agriculture 
Research & Extension ’n 
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prestasie-eienskap omdat 
dit bydra tot funksionaliteit, 
voerdoeltreffendheid, langle-
wendheid en karkasgehalte. 

Die bouvorm van lewende 
beeste is gewoonlik ’n sub-
jektiewe evaluering van die 
dikte van natuurlike spierdigt-
heid. Verskille in bouvorm of 
bespiering kan gebruik word 
om potensiële verskille in kar-
kassnybaarheid te weerspieël 
sonder om karkasdata te be-
kom. Bouvorm is belangrik vir 
produktiewe eienskappe, soos 
sterk heupe, hakke, skouers 
en kloue, wat ’n waardevolle 
bydrae tot die gemaklike aan-
passing van die trop in hul na-
tuurlike omgewing lewer.

LIGGAAMSMATES
Die liggaamsmates van die 
dier kan as objektiewe selek-
siehulpmiddel dien. Som-
mige algemene metings van 
beeste sluit in die rugvetdikte, 
skouer hoogte, heuphoogte, 
liggaamslengte, diepte van lyf, 
skrotumomvang en bekken-
grootte. 

Navorsing deur die Universi-
teit van Arkansas toon liniêre 
liggaamsmetings is nut tig vir 
volwasse diere se produksie-
eienskappe. Liggaamsmates 
is nooit bedoel om slegs ge-
bruik te word om vir grootte te 
kies of te teel nie. Hierdie me-
tings moet ook nooit be skou 
word as ’n plaasvervanger vir 
die gewig van ’n vleisbees op ’n 
gegewe ouderdom nie. 

Geen enkele, spesifieke lig-
gaamsmate sal ideaal wees vir 
alle bestuursprogramme en 
teelstelsels nie. Die reproduk-
siekoers en markgewig bepaal 
uiteindelik die optimale reeks 
groottes vir ’n gegewe produk-
siestelsel. 

A.J. Landaeta-Hernandez 
en andere het in 2004 het in 
die studie “Pre-weaning traits 
of Brahman calves under a 
dual-purpose management 
system in the tropics” bevind 
die opstel van ’n databank van 
vergelykings op grondslag 
van liniêre liggaamsmetings 
is ’n praktiese en goedkoop 

metode om nuttige inligting 
vir genetiese verbetering én 
kommersiële aktiwiteite be-
skikbaar te stel. 

Die studie het duidelik  
getoon dat liniêre liggaam-
smetings grootliks korreleer 
met die liggaamsgewig. Só ’n 
korrelasie is ook waargeneem 
in Brahman- en Brahman-
kruisgeteelde kalwers. 

Die korrelasies help om die 
verhouding tussen raam-
grootte en gewig te verduide-
lik en ondersteun die geskikt-
heid van data vir moeilike 
omgewings. Die hoë waar-
neembare korrelasie tussen 
liniêre liggaamsmates en lig-
gaamsgewig kan as seleksie-
kriterium ’n groot hulpmiddel 
vir boere met beperkte ekono-
miese vermoëns wees.

LANGLEWENDHEID
Dit is belangrik om te onthou 
dat hoe langer koeie reproduk-
tief is, hoe laer gaan die ver-
vangingstempo wees. Lang-
lewendheid is belangrik in ’n 
kommersiële beeskudde, veral 
waar die Brahmanteelmate-
riaal ’n verhoogde reproduk-
sieleeftyd by Brahmankrui-
sings tot gevolg het. 

Met die ontleding van die 
Brahmandatabasis is verskeie 
koeie gevind wat 16 en méér 
kalwers gelewer het; onder 
meer ’n Brahmankoei wat 20 
kalwers natuurlik in haar leef-
tyd gelewer het.

Die belangrikste faktore wat 
langlewendheid beperk, is die 
ekonomiese seleksiedruk as 
gevolg van onvrugbaarheid, 
vroeë slytasie van tande, swak 

konformasie van die pote en 
bene, asook uierprobleme of 
’n melktekort, wat die dier laer 
reproduktief en niewinsge-
wend maak. 

Ten opsigte van die bevorde-
ring van langlewendheid moet 
stoettelers volgens die Uni-
versiteit van Arkansas besorg 
wees en aandag skenk aan die 
genetiese verbetering van 
langlewendheid omdat dit tot 
die ekonomiese voordeel van 
die kommersiële vleisbees-
boere is, asook dien om die 
kudde te verbeter.

DOEL VAN SELEKSIE
Die doel van seleksie is om die 
teler se inkomste te verhoog 
deur die produktiefste diere 
vir die aanteelkudde te selek-
teer en die ideale moederlyn 
vir jou plaas te ontwikkel. 
Seleksie word gelei deur die 
kombinasie genetiese eien-
skappe te kies wat die waarde-
volste vir jou kudde sal wees. 

Winsgewende vleisbeespro-
duksie vir die toekoms gaan 
bepaal word deur die doeltref-
fende en tydige seleksie van 
die regte teelmateriaal. 

Die seleksie van gene om die 
inherente vrugbaarheid van ’n 
kudde deur middel van pres-
tasie, die identifisering van 
probleemgebiede en goeie 
bestuursbesluite te verbeter, 
word al hoe meer onontbeer-
lik. Vrugbaarheid lewer ’n be-
duidende bydrae tot die wins-
gewendheid op lang termyn 
van die kudde.

’n Artikel in Veeplaas deur 
Frikkie Maré (“40 kalfseisoe-
ne, 40 kanse”) benadruk hy 

dat die gemiddelde beesboer 
ongeveer 40 keer die voor-
reg het om ’n kalftyd te be-
leef. Dus beteken dit dat die  
teler 40 kanse het om sy kudde 
te verbeter, 40 kanse om die 
kalfpersentasie te verbeter 
en 40 kanse om sy inkomste 
te verbeter uit die kalwers wat 
bemark word. 

Vir sommige mense kan 
40 jaar verskriklik lank klink, 
maar dit is in werklikheid ’n 
baie beperkte tydperk wat 
doeltreffend benut moet word 
om ’n verskil in een boer se 
leeftyd te sien.

GENETIESE  
VOORUITGANG
Genetiese vooruitgang in ’n 
kudde is ’n stadige proses wat 
baie dektye kos om werklik ’n 
groot impak op jou kudde te 
hê. Die grootste probleem is 
dat daar dikwels meer as een 
genetiese aspek is wat aandag 
kort. Al die probleme kan eg-
ter nie gelyk aangepak word 
nie omdat daar net vir een of 
twee eienskappe op ’n slag 
geselekteer kan word. Dit be-
teken die 40 kanse wat jy het, 
moet optimaal benut word om 
een eienskap te verbeter voor-
dat die hele proses van voor af 
moet begin vir die volgende 
eienskap wat aandag kort.

Al sewe hierdie eienskappe 
is ekonomies belangrik vir die 
daarstel van ’n suksesvolle 
boerdery. Met kundigheid en 
oorleg moet die teler die heel 
belangrikste eienskap vir sy 
kudde identifiseer en dan 
daarvoor begin selekteer en 
teel. Sodra die eienskap be-
vredigend ontwikkel is, word 
vir ’n volgende eienskap ge-
selekteer. 

Dit is dus ’n lang en moei-
same proses, maar definitief 
een wat op lang termyn eko-
nomiese sin maak omdat dit 
winsmarges oor ’n tydperk 
eksponensieel laat toeneem.

Die skrywers is al drie ver-
bonde aan die Universiteit van 
die Vrystaat se departement 
landbou-ekonomie.

KORTOM

  Elke genetiese eienskap van 
jou diere kan ’n belangrike 
bydrae lewer ten opsigte  
van die ekonomiese volhou
baarheid van die kudde.
  Boere behoort sewe ekono
mies belangrike eienskappe 
in ag te neem tydens hul 
seleksiebesluite.

   Al sewe eienskappe kan  
nie gelyk aandag geniet nie. 
Met kundigheid en goeie 
oordeel moet die teler die 
belangrikste eienskap vir 
sy kudde identifiseer, begin 
selekteer en teel, en dan die 
volgende eienskap kies en 
ontwikkel.
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By een van die Hoër Landbou
skool Boland se Brahmanbulle 
is, van links, Willie van der Linde, 
Chris Fourie, Niël Scheepers,  
Erik Lambrechts, Jimmy Faber  
en Gerrit Louw.  FOTO’S: VERSKAF

28  Brahman  Augustus 2016

Brahman troon 
uit in die Boland
Brahmankoeie het in praktiese plaasproewe in  
die Boland getoon hulle staan vir geen ander  
vleisbeesras terug nie. Nie eens vir die bekende  
Europese veisbeesrasse nie. Die Brahman is dus  
ook in dié gebied die ideale moederlyn vir Afrika.

oekom die Brahman 
kies in ’n omge- 
wing waar Europese    
vleis beeste, soos die 

Angus, Hereford en Simmen-
taler, koning kraai? 

“Praktiese ondervinding op 
die plaas het die deurslag 
gegee,” sê mnr. Chris Fourie, 
hoof van die Hoër Landbou-
skool Boland. 

“Boland Landbou boer  
sedert 1996 met vleisbeeste. 
Eers op klein skaal met Bons-

H



maras, maar nadat misoeste 
in 2003-’04 die graanafdeling 
se kwesbaarheid gewys het, is 
besluit om te diversifiseer en 
op groter skaal met vleisbees-
te te boer.

“Verskeie vleisbeesrasse, 
wat die bekende Europese ras-
se en ander geharde Afrika- 
rasse ingesluit het, is meer as 
tien jaar lank in soortgelyke 
toestande by Boland Landbou 
geëvalueer. Die beeste is op 
gelyke voet behandel in die 

skool se spesifieke bestuurs-
program. Veral in die afgelope 
vyf jaar het die Brahman begin 
uitstaan en gewys dit is die ras 
vir die toekoms,” sê Fourie.

Mnr. Willie van der Linde, 
hoofplaasbestuurder by Bo-
land Landbou, sê die skool se 
vleisbeesboerdery word soos 
enige ander kommer siële 
vleis beesboerdery bedryf. 

“Dit word nie deur die staat 
of ’n ander boerderyvertak-
king gesubsidieer nie en moet 

’n gesonde wins toon. Sen-
timent het dus nie ’n rol ge-
speel toe Boland Landbou se 
bestuur op die Brahman as die 
ras vir die toekoms besluit het 
nie. Die winsgewendheid van 
die rasse het die deurslag ge-
gee. Dit is op dié gebied waar 
die Brahmankudde op die 
plaas uitgestaan het.”

Van der Linde sê net ná 
2003-’04 se misoeste is skraal 
Brahmantipe koeie met kal-
wers in Namibië gekoop. Die 
koeie was redelik lewendig, 
maar het maklik op die plaas 
aangepas. Dit was die eerste 
Brahmantipe beeste op die 
plaas. Daarna is beeste van 
verskeie rasse, ook kruisings 
tussen rasse, aangekoop 

 LIGGING 

Boland,  
WesKaap

•

BRAHMAN HUGO LOCHNER
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BKB Beperk
Geregistreerde Kredietverskaffer 
NCRCP2545

Praat gerus met ons 
en maak seker dat jy 
onbeperkte voordeel uit 
BKB se volledige reeks 
produkte en dienste kry.
Kontak BKB AgriFin 
vandag vir jou nommerpas 
finansieringsoplossing. 

Skandeer ons QR-kode 
met jou slimfoon om 
meer oor BKB uit te vind.

BKB Westelike Streek
Tel: 021 807 8900
BKB Sentrale Streek
Tel: 048 881 3030
BKB VAN WYK
Tel: 017 712 2132
BKB Louwid Noord
Tel: 058 813 1071
BKB Louwid Oos
Tel: 058 303 4466
bkb@bkb.co.za

graan

afslaers

handel

lewende hawe

wol & bokhaar

eiendomme

finansiële dienste

Maak landswyd staat op volgehoue 
kwaliteitdiens in die afslaersbedryf. 
BKB, BKB Louwid, BKB VAN WYK en BKB Wildlife 
verskaf die wydste afslaersinfrastruktuur in die
Suid-Afrikaanse landboubedryf. Ons besigheid 

fokus op die suksesvolle waarneming 
van uit-die-hand-verkope, spesiale - en 
vastepuntveilings, internet - en videoveilings; 
asook algehele uitverkopings, boedel, 
produksie, stoetvee - en wildveilings. 

Familie 
Besigheid 
Boerdery

Lewende hawe & Afslaers

Tuiste van Landbou
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BRAHMANE IN DIE WES-KAAP

Mnr. Chris Fourie, hoof van die 
Hoër Landbouskool Boland, 
sê die volgende redes het die 
deurslag gegee vir dié skool 
om met Brahmane te boer:

  Die Brahman bestuur mak
liker as die ander rasse.
  Dit is ’n beesras met lae 
koste.
  ’n Premie word vir die 
Brahman of Brahmantipe
speenkalwers betaal (tans 
beloop dit R1,80/kg; sowat 
R400 vir ’n kalf van 220 kg).
  Brahmankoeie is vrugbaar 
en goeie moeders.
  Die Brahman pas maklik in 

die WesKaap aan en  
toon groter weerstand  
teen siektes en parasiete.
  Die Brahman het nie oog
probleme op die weiding  
en stoppellande nie. Dit is  
’n groot probleem by van 
die ander vleisbeesrasse, 
veral die Europese rasse.
  Die Brahman se 
veeartseny koste is laer.
  Die omgewing waar die 
skool geleë is (AgterPaarl) 
is bekend om buitengewoon 
hoë somertemperature.  
Die Brahman hanteer die 
hitte baie goed.

en op die plaas beproef. Die 
vleis beeskudde is mettertyd 
opgebou tot 300 koeie, waar-
onder ’n Herefordstoetery.

“In die gemengde kudde het 
die Brahmantipe begin uit-
staan as die koeie wat die bes-
te produseer en reproduseer. 

“Daarom is besluit om suiwer 
Brahmankoeie op veilings te 
koop en die beste verse terug 
te hou. Die suiwer Brahman-
koeie het goed aangepas, in 
swak toestande langer hul kon-
disie behou as die Europese 
rasse en het uitgestaan as die 
ideale koeikudde vir die skool.”

Daarna is suiwer Brahman-
bulle gekoop en is begin om ’n 
Brahmankudde op te bou tot 
sowat 120 koeie. Die volgende 
stap in die skool se Brahman-
boerdery is om nou die Brah-
mankudde op te teel tot ’n 
stoetery. In 2017 sal die eerste 
verse geïdentifiseer word om 
met ’n geregistreerde bul die 
stoetery aan die gang te kry.

Mnr. Gerrit Louw, plaasbe-
stuurder by die skool, sê die 
streek in die Wes-Kaap waar 
Boland Landbou geleë is, word 
deur baie mense in die res van 
Suid-Afrika as ’n boerdery-
vriendelike gebied gesien. 
“Tog is dit nie die geval nie.”

Die deel van Boland Land-
bou se plaas wat jaarliks vir 
die vleisbeeste beskikbaar is, 
is ou lande met raaigras, na-
tuurlike weiding in vleie, sowat  
300 ha koringstoppels en ’n 
paar lusernkampe. Die wei-
dings is dus meestal margi-
naal, die winters en lentes nat 
en koud, en die somer en herfs 
droog en baie warm.

Die skool se bestuurstel-
sel vereis ’n beesras wat met 
min aanvullende voeding en 
met lae produksiekoste deur 
die jaar produseer en repro-
duseer. Die beeste sal net in 
uitsonderlike gevalle, soos in 
buitengewoon droë jare, met 
aanvullende voeding gehelp 
word, sê Louw.

KUDDEBESTUUR
Boland Landbou se vleis-
beeskudde bestaan nou uit 

die Brahmane, die Hereford-
stoetery en ’n trop Angus-, 
Hereford- en Charolais-tipe 
kruisraskoeie waarby Brah-
manbulle gebruik word. Dit is 
belangrik dat die balans by die 
kruisings gehandhaaf word 
om te verseker dat die waarde 
van basterkrag nie verlore 
gaan nie.

Al die beeste word dieselfde 
bestuur. Die beeste wei in die 
winter en lente op ou lande 
met opslag-raaigras en op na-
tuurlike weiding in die vleie. 
In die droë, warm somer en in 
die herfs wei die beeste op die 
koringreste wat van Februarie 
tot April soms afgewissel word 
met die lusernweiding.

Geen aanvullende voeding 
word gegee nie. In die droë 
tye as die stoppels min word 
en daar nie lusernweiding be-
skikbaar is nie, sal energie- en 
proteïenblokke uitgesit word. 
Die res van die jaar kry die 
beeste nie eens ’n soutlek nie, 
sê Louw.

“Die streng voedingsbeleid 
was die meeste van die an-
der rasse se ondergang. Die 
afgelope tien jaar se onder-
vinding met die verskillende 
vleisbeesrasse het gewys 
daar is nie ’n ander ras wat by 
die Brahman kan kers vashou 
by produksie en reproduksie 
op koringreste sonder aanvul-

lende voeding nie.”
Dieselfde kan van die Brah-

man se aanpassingsvermoë 
gesê word. 

“Al Boland Landbou se Brah-
mankoeie is in die Kalahari ge-
koop en almal het binne ’n baie 
kort tydperk ten volle op die 
stoppellande aangepas.”

PREMIE VIR  
KALWERS
Die eerste paar jaar met ver-
skillende tipes en kruisings 
was die kalfpersentasie van die 
gemengde kudde nie na wens 
nie, maar nou dat die kudde 
se samestelling meer na die  
ideaal neig, het die produk-
sie en reproduksie met rasse 
skrede verbeter. Streng be-
stuursriglyne word nou toege-
pas. ’n Koei wat byvoorbeeld 
nie kalf nie, word summier 
uitgeskot. Daarom kan groter 
aandag aan faktore, soos tipe 
en bouvorm, gegee word.

Die dektyd is van van Julie tot 
Augustus. Die koeie kalf van 
Maart tot Mei en die kalwers 
word in November op ’n ouder-
dom van ses tot agt maande 
gespeen. Die skool het dan sy 
eie produksie veiling.

Die gemiddelde gewig van 
die speenkalwers is 200-220 
kg. Die Brahman- en Brahman-
tipe kalwers kry tans ’n premie 
van sowat R1,80 per kilogram. 

Al die kalwers van die kruis-
koeie word verkoop, wat min-
der druk op die weiding plaas 
en ook die koeie kans gee om 
vinnig te herstel, sê Louw.

Van der Linde sê die program 
vir parasiet- en siektebeheer 
is eenvoudig. Al die beeste 
word vroeg in die winter en 
weer in die lente teen inwen-
dige en uitwendige parasiete 
geënt en ook een maal per 
jaar teen knopvelsiekte geënt. 
Al die beeste word jaarliks vir 
brucellose getoets.

Kolbehandelings met opgiet-
middels teen vlieë en parasie-
te word net gedoen waar en 
wanneer dit nodig is. Die sui-
wer Brahman en Brahmantipe 
het ’n groter weerstand teen 
vlieë en parasiete en word 
feitlik nooit met opgietmid-
dels behandel nie.

Sekere Europese rasse be-
nodig meer behandelings 
teen vlieë en parasiete. Hulle 
moet soms weekliks teen vlieë 
en ligsensitiwiteit behandel 
word. Dié beeste moet ook 
teen oogsiektes geënt word.

Die Brahman se veeartseny-
koste is dus baie laer as dié van 
die ander rasse, veral ook om-
dat die Brahman geen kalfpro-
bleme het nie en feitlik nooit 
mank is nie. 

By die ander moet gereeld 
kalwers getrek en die koeie 
teen mankheid behandel 
word, sê Van der Linde. Brah-
manbulle word ook suksesvol 
gebruik om verse van rasse 
met ’n kleiner raamwerk, soos 
Jerseys, “oop te maak”.

TOEKOMSDROME
Hoe sien die skool sy vleis-
beesboerdery se toekoms?

Fourie sê die Brahmanstoe-
tery is nou nommer een op 
die lys. Tans is dit nog net ’n 
droom, maar volgende jaar 
gaan dit ’n werklikheid word. 
Die eerste Brahmanstoetery 
in die Wes-Kaap gaan saam 
met vennote, soos Kroonvee 
en die Veeplaas-stoetveepro-
jek, uitgebou word tot ’n top-
stoetery van 80-100 koeie.

Die skool sal dan in sy eie 
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behoeftes voorsien en ook 
bulle hê vir die res van die Wes-
Kaap se boere. Hulle droom 
van ’n Brahmanbul van Bo-
land Landbou op elke plaas in 
die Wes-Kaap waar boere die 
bulle gebruik vir kruisteling en 
ook om verse “oop te maak”. 

Daar is ’n vraag na geregi-

streerde Brahmanbulle in die 
Wes-Kaap en die skool wil in 
die behoefte voorsien.

Fourie sê die Brahmankudde 
gaan ook uitgebou word tot ’n 
toonvenster vir die skool. Die 
Brahmankoei is die “dame” 
van alle beesrasse. Die koeie is 
slim, hulle praat met ’n mens 

en hul kalwers, hulle het ’n 
goeie temperament en met 
die voorkoms van die koeie 
en veral die kalwers gaan die 
Brahmane help om die skool 
se beeld uit te bou.

Die afgelope paar jaar se on-
dervinding het geleer dat die 
kinders nie bang is om met 

beeste te werk nie. Ook nie met 
die Brahman nie. Die bloedlyn 
wat die skool gekies het, het ’n 
goeie temperament. Met die 
stoetery sal die kinders meer 
blootstelling aan die Brahman 
kry en die skool beoog ook om 
vorentoe met rasegte Brah-
manverse aan jeugskoue deel 
te neem.

RY OP BULLE
Kinders sit nou al op die skool 
se Brahmanbulle se rûe en ry 
gereeld op bulle. Die profiel 
van die kinders op die bulle en 
ook van hoe hulle tussen die 
Brahmanbeeste rondbeweeg, 
maak opslae tot in Amerika. 

Dit is ook opvallend dat be-
soekers en kinders altyd die 
Brahman tussen ander rasse 
sal kies om foto’s te neem. 
Brahmane gaan ook in die 
toekoms gebruik word in hul 
Jeugskou vanweë die ras se 
besonderse intelligensie en 
mensvriendelikheid.
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BRAHMAN

Erik Lam-
brechts (op 
 die bul) en 
Gerrit Louw 
wys hoe goed 
hul Brahmane 
se tempera-
ment is.



MD = Geharde bulle wat presteer
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BRAHMAN ANNEMARIE VAN WYK

nr. Miles Dicke 
se Oos-Kaapse 
stoetery kom ’n 
ver pad. Sy oupa, 

mnr. John Warren, het sy eer-
ste Brahmanbul in 1956 van 
Amerika ingevoer. 

Die Dickes het gehoop die 
invloed van die Brahman sou 
lei tot ’n moederlynkoei wat 
in ekstensiewe toestande kan 
aanpas en suksesvol met an-
der rasse gekruis kan word. 

Hul keuse was in die kol, want 
die Dicke-familie boer nou al 
drie geslagte lank met Brah-
manbeeste danksy die ras se 
hitteverdraagsaamheid en 
siekteweerstand.

Miles is oorspronklik van 
Tzaneen in Limpopo waar sy 

Hulle was op soek na ’n moederlyn wat in ekstensiewe 
toestande sal produseer en ook maklik met ander  
rasse gekruis kan word. Vir die Oos-Kaap en Limpopo 
ws die Brahman die regte keuse.

pa, Theo, ’n vooraanstaande 
interrasbeoordelaar, steeds 
boer. Miles het in 1999 na die 
Oos-Kaap getrek agter ’n 
meer bestendige klimaat aan. 

Hy het ’n Brahmanstoetery 
en kruisbeeste op drie ver-
skillende plase met ’n totale 
grootte van 4 000 ha. Sy Brah-
manstoetery is op die plaas 
Idle wild van 2 755 ha, sowat 
20 km van Keirivier af waar die 
gemiddelde reënval 900 mm 
per jaar is. Hulle het ook plase 
by Komga en Stutterheim.

MOEDERLYN  
VAN FORMAAT
Brahmankoeie is bekend om 
hul moederinstink omdat hulle 
so beskermend teenoor hul 

M kalwers is. Saam met die ras 
se tropgebondenheid maak 
dit Miles se werk makliker, 
want die beeste loop saam en  
wei saam.

In sy kudde is die ideale per-
sentasie van ’n Brahmankruis-
koei twee derdes Brahman en 
een derde Bos taurus. Dit gee 
’n uitstekende moeder met ’n 
swaar speenkalf.

KOEIGROOTTE
Presisieboerdery is iets waar-
oor Miles baie geesdriftig is. 
Visuele evaluering en presta-
sietoetsing deur Breedplan 
dra daartoe by dat Miles in die 
afgelope tien jaar goeie vorde-
ring in sy kudde gemaak het. 

Geboortegewig, speenge-

KORTOM

  Dié boer selekteer vir 
moederlyne wat baie melk 
het, maar behou ’n balans 
tussen grootte en melk.

   Die vernaamste rede 
waarom hy met Brahmane 
boer, is hul aanpasbaarheid 
en siekteweerstand.
  ’n Gemiddelde 
Brahmankoei het nege 
tot tien kalwers in haar 
leeftyd.

Brahman gee ideale moederlyn

wig, die gewig op 400 dae en 
600 dae, sowel as volwasse 
koeigewig word gereeld ge-
neem. Miles se teelbeleid is 
gemik op ’n koei met gebalan-
seerde groei en wat bogemid-
deld melk gee om ’n uitste-
kende speenkalf te lewer. Hy 
het in 2015 ’n Completeness of 
Performance-eerbewys vir sy 
stoetery ontvang.

“Ek wil nie té groot koeie hê 
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“Die Brahman-moederlyn  
is wêreldbekend om sy  
geboorte gemak omdat ’n  
Brahmankoei die groei van  
haar fetus kan beheer.”

BO:  Mnr. Miles Dicke

LINKS:  Brahmankoeie bewaak 
en voed hul kalwers met liefde. 

REGS:  Kalwers wat getuig van 
goeie moedereienskappe en ryk, 
gesonde melk van hul moeders.

nie, want dan het hulle meer 
kos nodig en jy verswak boon-
op die herbesettingstydperk,” 
sê Miles. 

Verse word by die bul gesit 
op ’n gemiddelde ouderdom 
van 20 maande wanneer 
hulle reeds hul dekbare gewig  
bereik het. Hulle kalf op 30-32 
maande. Danksy spesifieke 
seleksie met die gebruik van 
beraamde teelwaardes het 
sy gemiddelde speengewig 
vir die stoetery in die af-
gelope tien jaar met 9% 
verhoog van 232-252 kg.  

“Genetiese eienskappe, voe-
ding en groei is soos speke 
in ’n wiel: Almal moet saam-
werk,” sê Miles.

GEBOORTEGEMAK
“Die Brahman-moederlyn is 
wêreldbekend om sy geboor-
tegemak omdat ’n Brahman-
koei die groei van haar fetus 
kan beheer,” sê hy. 

Dit gebeur selde dat Miles ’n 

kalf moet uittrek.
Miles het twee kalftye. Die 

koeie word in die somer van 
Desember tot Maart gedek en 
dan weer van Junie tot Julie 
vir ’n herfskalftyd.

Hy sê een van sy grootste 
uitdagings is om sy eerste-
kalfverse vir die tweede keer 
dragtig te kry. Sy speenper-
sentasie is 95 en kalfvrektes 
was tot dusver net as gevolg 
van ongelukke.

“Brahmane is uitstekende 
moeders. Hulle versorg en 
beskerm hul kalwers nie net 
as individue nie, maar ook as 
’n trop. Dit laat jou toe om oor 
’n groot afstand suksesvol  
te boer.”

LANGLEWENDHEID
Brahmankoeie word dikwels 
dertien tot veertien jaar oud 
en selfs ouer en kry steeds 

goeie kalwers op ’n hoë ouder-
dom. ’n Gemiddelde Brahman-
koei het in haar leeftyd nege 
tot tien kalwers. Daar is selfs 
koeie wat tot twintig kalwers 
gelewer het met ’n TKP van 
372 dae.

Omdat Brahmankoeie ouer 
word, is Miles se vervangings-
persentasie laer as die gemid-
delde 10% in ’n normale kud-
de; daarom wen hierdie boer 
elke jaar 2-3% en hy kan dus 
meer goeie vervangingsverse 
bemark. Dit beteken ook hy 
kan meer produserende koeie 
aanhou, wat winste verhoog.

AANPASBAARHEID
Miles sê die vernaamste rede 
waarom hy met Brahmane 
boer, is hul aanpasbaarheid en 
siekteweerstand. 

Hulle het ’n hoë oorlewings-
drang en kan kos van ’n swak 

gehalte in groei omsit. Hulle 
kan ook ver afstande loop. 

Hy skuif sy beeste sommer 
padlangs en dan loop hulle 
maklik 20 km ver.

Miles se Brahmanstoetery 
het 1% vrektes teenoor sy F1-
kruisbeeste se 3%. 

Op sy plase aan die kus is 
die drakrag hoog. Hy hou 100 
koeie op 300 ha aan. 

Die plaas het 30 damme en 
hy sê dit is nie nodig om water 
aan te lê nie. Op sy plase naby 
die kus moet hy in die somer 
elke week dip en in die winter 
elke tweede week. Hy gebruik 
’n derde meer tetrasiklien op 
die Bos taurus-kruisbeeste as 
op die Brahmanstoetbeeste.

BEMARKING
Miles ondervind ’n groot vraag 
na onthoringde, gebrand-
merkte, goed geteelde koeie 
en bulle op die formele en in- 
for mele markte. Hy hou jaarliks 
aan die einde van Augustus ’n 
produksieveiling waar hy bulle 
en vroulike diere verkoop. 

Die Brahman se aanpasbaar-
heid maak dit moontlik vir  
kopers van oor die hele land 
om sy beeste te gaan koop. 

Sy Brahman-Simmentaler-
speenkalwers verkoop hy aan 
die voerkrale en die res hou hy 
terug as osse en bemark hulle 
in die informele mark. Op die 
informele mark kry vroulike 
Brahmane ’n premie omdat 
hulle so gehard is en beson-
derse moedereien skappe het. 
Daarom is daar groot finan-
siële voordele om Brahmane 
en Brahmantipes in jou kudde 
te hê.

Miles hou ook jaarliks ’n op-
komende boeredag, aange-
bied deur Dicke Brahmane, 
om gratis leiding aan die opko-
mende boere te gee. Die dag 
word in Xhosa aangebied. 

In ’n bedryf waarin elke ras 
’n bydrae lewer, voldoen die 
Brahmankoei aan al die vereis-
tes en maak ook uitstekende 
ekonomiese sin. Die Brahman-
koei is inderdaad die koningin 
van die beeswêreld.

 LIGGING 

Keirivier, Komga  
en Stutterheim
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ie Brahmanbedryf 
het in die afgelope 
dekades die woe
linge van Afrika

politiek oorleef en daar wag 
’n groot toekoms op die ras in 
Zambië, Zimbabwe, Angola, 
Mosambiek en Tanzanië. Dit is 
die gevolgtrekking van mnre. 
Wessel Hattingh en Jan van 
Zyl, onderskeidelik voorsitter 
en raadslid van Brahman SA, 
ná ’n besoek aan Zambië en 
Zimbabwe.

Jan sê die Brahmanras is 
groter as die politieke onstui
migheid van Afrika en sy inwo
ners. Dié geharde beesras het 
onder meer in die afgelope vyf 
dekades in SuiderAfrika oor
leef en gedy ondanks politieke 
onstuimigheid.

“Ons het op die besoek aan 
Zambië die mooiste troppe 
suiwer Brahmane raakgeloop 
waaroor ’n beesboer kan 
droom,” sê hy.

Die land het ’n klein stoetery
komponent, maar ’n uitgebrei
de kommersiële Brahman
bedryf. Van die groot boere 
het kuddes van tot 3 000 koeie. 
Die Brahman het homself dus 
as die ideale moederlyn in dié 
lande gevestig

Jan sê die Brahman is ’n 
aangepaste bees wat geskik is 
vir die uiterste toestande van 
Afrika. 

“Hierdie ras het ’n oorle
wingsvermoë wat toestande 
van swaarkry en parasiete te 
bowe kan kom. Dit is ’n trotse 
bees wat net reg hanteer  
moet word.”

Jan se blywendste waar
neming is dat Zambië sterk 
leier families het wat dinamies 
is en doelgerig hul omstandig
hede verbeter. Die groot, sui
wer Brahmankuddes getuig 
daarvan, asook die feit dat die 
boere op gehalte en produksie 
ingestel is.

Wessel sê: “Wat vir my beson
der insiggewend van die Zam
biese besoek was, is die hegte 
boerderygemeenskappe wat 
steeds ná meer as vyf dekades 
van onafhanklikheid bestaan. 

“Vandag vorm dié gemeen

‘Brahmane  
is trotse beeste’

D
Groot uitbreidingsmoontlikhede wag op  
die Brahman in Sentraal- en Suider-Afrika.  
Die Brahman-beestelersgenootskap van  
Suid-Afrika wil met teelmateriaal na  
medetelersuitreik om die Brahman as ras  
in Suider-Afrika te bevorder en uit te brei.

’n Trop koeie van me. Mara  
Coventry van Mazabuka. Dit is ’n 

toonbeeld van ’n kudde wat oor 
dekades heen suiwer geteel is.

 LIGGING 

Mazabuka,  
Zambië

•
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skappe met skole, kerke en so
siale klubs steeds die hartklop 
van die Zambiese platteland 
waar met beeste en Dorper
skape geboer en onder meer 
suikerriet, mielies en sojabone 
verbou en verwerk word.”

Wessel voorsien groot ge
leenthede vir die uitbreiding 
van Brahmanstoeterye in Afri
ka deur onder meer die uit
voer van embrio’s en semen.

SUKSES IN  
ZIMBABWE
In teenstelling met Zambië 
het die ekonomiese beper
kinge van die afgelope jare die 
stoeterymark in Zimbabwe 
aansienlik geknou, met die 
gevolglike inkrimping van die 
ledetal van die Zimbabwiese 
Brahmantelersgenootskap. 

Die tientalle oorblywende 
telers gaan egter nie mank 

aan geesdrif vir die ras en sy 
bevordering nie. Te oordeel 
na die Zimbabwiese nasio
nale beesveiling oorheers die 
Brahman die rassamestelling 
met sowat 80% van die diere 
wat op ’n onlangse veiling 
aangebied is. Die Brahmane 
behaal ook die hoogste pryse, 
want die Brahman het hom as 
die ideale moederlyn vir Zim
babwe bewys.

Twee vooraanstaande Zam
biese Brahmantelers sê die 
onkunde van bestaansboere 
oor die gebruik van voortref
like genetiese materiaal vir 
kuddebevordering is een van 
die grootste probleme vir die 
bevordering van die Brahman 
in Zambië. Daarteenoor is een 
van die redes vir die Brahman 
se gewildheid in dié land die 
beskouing van beesboere dat 
die Brahman nie so maklik 
soos ander rasse gesteel kan 
word nie.

CANTLAY-FAMILIE
BOER VOORUIT
In die suidwestelike distrik 
Mazabuka in Zambië is die 
Brahman die beesras wat 
deur die derde geslag van 
’n toonaangewende familie 
as suksesvolle veevertak
king bedryf word. Die Cant
lays bestuur ’n gevestigde  
familieonderneming wat in 
die afgelope vier dekades deur 
die stamvader, mnr. Joseph 
Cantlay, en sy seun, Douglas, 
opgebou is. Die Brahmanstoe
tery Tanderra is slegs ’n klein 
bedryf op die plaas Kapinga 
van sowat 450 ha. 

Naas die beeste word ’n klein 
voerkraal bedryf. Hulle het ook 
’n weegbrug, silo’s vir mielie
opberging en ’n meule wat tot 
100 ton daagliks kan verwerk. 

Hulle verbou suikerriet, mie
lies, koring en sojabone in die 
Kafuevallei. ’n Groot deel van 
die onderneming se inkomste 
kom uit ’n vervoeronderne
ming wat die meeste van die 
distrik se suikerriet vervoer 

KORTOM

  Die Brahman het homself 
as die ideale moederlyn 
in Zambië en Zimbabwe 
gevestig.
  Mnr. Chucky Cantlay sê 
waarmee kommersiële 
boere hul misgis, is wanneer 
hulle die uitskotbulletjies 
koop en dit as teelmateriaal 
gebruik.
  Sy oupa, mnr. Bevis Cantlay, 
het sy kudde van sowat 4 000 
suiwer, vroulike Brahmane 
met geesdrif bestuur.

HEEL BO: ’n Groepie koeie  
van mnr. Shane Coventry.

LINKS BO: ’n Deel van die 
Cantlay-familie van Mazabuka in 
Zambië. Voor sit die gesinshoof, 
mnr. Doug Cantlay, en sy vrou, 
Sonia, met twee van hul klein-
kinders, Asher (3) en Morgan (6). 
Agter is mnr. Chucky en  
me. Regan Cantlay.

LINKS ONDER: Mnr. Neville 
Pinkney (links) en mnr. Shane  
en me. Vanessa Coventry. 



na die Illovogroep se plaas-
like verwerkingsaanleg.

Chucky, een van Doug se 
seuns, koester ’n voorliefde vir 
beeste. Hy sê hul stoetery is 
betreklik jonk. Van die bloed-
lyne is in 2007 verkry, onder 
meer uit KwaZulu-Natal, maar 
hy het die stoetery van 50 die-
re eers twee jaar later in alle 
erns begin opbou. Vandag het 
hy 89 teelkoeie. Sy mikpunt is 
120. Hy pas baie streng selek-
siekriteria toe. 

Doug bestuur ook ’n suiwer, 
kommersiële Brahmankudde 
van sowat 2 000 koeie. 

GENETIESE  
VORDERING
Een van die probleme wat talle 
boere by Mazabuka ondervind, 
is die trae genetiese vordering 
in kuddes weens die swak keu-
se van bulle en die ondervoor-
siening van voortreflike teel-
materiaal. Zambiese boere 
is geneig om hul eie bulle terug 
te hou vir toekomstige teling. 

“Ons grootste uitdaging is 
om dié ingesteldheid te ver-
ander sodat boere besef hulle 
kan die genetiese eienskappe 
van hul kuddes verbeter net 
deur rasegte bulle van ’n goeie 
gehalte in te koop en daar-
deur inteling te voorkom,” sê 
Chucky. 

“Waarmee kommersiële 
boere hulself ook misgis, is 
wanneer hulle uitskotbulle-
tjies koop en dit as teelmate-
riaal gebruik. Dié bulle word 
teen die helfte van teeldiere 
se prys aangebied. Selfs op die 
fenotipiese vlak is daar op die 
oog af ’n hemelsbreë verskil 
tussen die twee groepe.”

Een van die oogmerke van 
die boeredae wat hy twee tot 
drie keer per jaar op die plaas 
aanbied, is om ’n verandering 
in die denke van kommersiële 
veeboere te bewerkstellig.

Die bulle wat Chucky teel, 
neig na mediumraamdiere 
in ooreenstemming met die 
vraag van plaaslike kopers. 
Die brandmerk vir sy stoetery 
is TUF, maar as ’n afgekeurde 
bul slegs vir kommersiële te-

ling benut kan word, word ’n 
streep deur die brandmerk 
aangebring. Alle afgekeurde 
diere word geprul en geslag.

Hy gebruik semen van Suid-
Afrikaanse bulle om koeie 
kunsmatig te insemineer. Dit 
word opgevolg deur bulle van 
Namibiese herkoms. 

Kalwers word aanvanklik nie 
gedip nie om ’n natuurlike im-
muniteit teen uitwendige pa-
rasiete op te bou. 

Volgens Chucky ondervind 
sy beeste nie té dikwels bos-
luisgedraagde siektes nie. Vol-
wasse beeste word weekliks in 
die somer en tweeweekliks in 
die winter gedip. 

In Zambië ondervind bees-
boere egter probleme met 
steekvlieë, want alle beeste 
word ekstensief op natuurlike 
weiding aangehou

SUIWER  
BRAHMANE
Mnr. Shane Coventry van die 
plaas Anchor Ridge langs die 
Kafuerivier bedryf ’n suiwer 

Brahmankudde, waarvan die 
meeste ongeregistreerde 
stoet  diere is, op ’n deel van sy 
plaas van sowat 700 ha. 

Weens Zambië se betreklike 
afgesonderdheid en omdat 
mededingende skoue dood-
geloop het, is die gebruik om 
stoetdiere te registreer jare 
gelede laat vaar in die tyd toe 
sy oupa Bevis nog geboer het. 
Shane se mark is hoofsaaklik 
bulle vir kommunale boere 
wat die Brahman vir hul groot 
beestroppe verkies. 

“Daar is wel enkele boere 
wat bereid is om tot $8 000 vir 
’n topbul te betaal, maar die 
meeste is nog nie op die gene-
tiese verbetering van hul kud-
des ingestel nie. Die mark vir 
stoetdiere was in die afgelope 
tyd traag weens die resessie in 
Zambië. Tans is die grootste 
mark vir die Brahman in die 
kommunale sektor vanweë die 
ras se gehardheid en veldaan-
pasbaarheid,” sê hy. 

Shane bedryf ’n gemengde 
boerdery, wat die verbouing 

van suikerriet en piesangs 
insluit. Nog ’n faktor wat 
Zambiese beesboerdery – en 
veral ’n stoetery – op beperkte 
grond onwinsgewend maak, 
is die lae vleisprys wat produ-
sente ontvang weens betreklik 
goedkoop invoer.

’n Groot deel van die Brah-
manteelmateriaal op sy plaas 
kom van sy ouma me. Mara 
Coventry. Sy oupa Bevis het sy 
kudde van sowat 4 000 suiwer, 
vroulike Brahmane met passie 
bestuur.

Probleme wat boere, soos 
Shane, die hoof moet bied om 
winsgewendheid te behou, 
is onder meer veediefstal en 
’n verhoogde aanspraak op 
die land se natuurlike hulp-
bronne deur die stygende be-
volkingsaanwas. Net soos in 
Suid-Afrika is die verbouing 
van suikerriet winsgewender 
as beesboerdery.

NAVRAE: Mnr. Chucky Cantlay, 
e-pos: tanderra@kapingafarms.
com, tel. 00260 966 879192. 

BRAHMAN

“Zambië het sterk leierfamilies wat dinamies is en 
doelgerig hul omstandighede verbeter. Die groot, 
suiwer Brahmankuddes getuig daarvan, ook van die 
feit dat hulle op gehalte en produksie ingestel is.”
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’n Koei en kalf van mnr. Chucky Cantlay.
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Beste moederlyn vir  
voerkraalbeeste

it is ’n interessante 
pad wat ’n Noord-
Kaape beesboer 
met sy kudde geloop 

het om ’n kruisrasbees te teel 
waarin die Brahman steeds 
die leeue-aandeel het; ’n bees 
waarmee ’n boer goeie wins 
kan maak.

Mnr. Bruce en me. Toppy 
Hunt boer op die plaas Vaal-
boschputs tussen Warrenton 
en Kimberley in die Noord-
Kaap met kommersiële Brah-
man-kruisbeeste. 

Hulle het jare gelede ras-
egte Brahmane aangehou, 
wat Bruce aanvanklik met 
dubbeldoel- Hollandse Friese 
gekruis het (7/8 Brahman en 
1/8 Hollandse Fries). Later het 
hy daardie koeie met Braun-
viehbulle gepaar. By dié verse 
het hy weer wit Brahmanbulle 
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BRAHMAN CHARL VAN ROOYEN
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Warrenton, 
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Die Brahman is die beste moederlyn om 
speenkalwers vir die voerkrale te teel, sê  
’n ervare vleisbeesboer wat speenkalwers 
op kontrak in ’n voerkraal laat voer om  
in die waardetoevoeging te deel.

gesit. Vandag is sy kommer-
siële beeste ¾ Brahman en  
¼ Braunvieh. Dié vroulike die-
re paar hy met Charolais- en 
Simmentalerbulle. 

Die Braunvieh gee meer lyf 
aan die kalwers en die koeie 
het baie melk. 

Met die Charolais-, Simmen-
taler- en Limousinbulle benut 
hy die koeie se potensiaal nóg 
beter, want daardie kalwers 
weeg ruim 30-40 kg meer 
as die meeste ander rasse se 
kalwers, danksy ’n kombina-
sie van basterkrag en die baie 

melk wat die koeie gee.
Die eerste groep kalwers wat 

begin Junie ná die droogte ge-
speen is, het die skaal op ge-
middeld 308 kg getrap. 

“Dit is waarna ek soek. Ek wil 
kalwers hê wat vinnig groei en 
swaar speen,” sê Bruce.

WAARDE- 
TOEVOEGING
Hy verkoop nie die speenkal-
wers nie, maar laat voer hulle 
op kontrak in ’n voerkraal. Hy 
betaal weekliks voergeld aan 
die voerkraal. Sodra die bees-
te slaggereed is, word hulle 
verkoop. Bruce deel dus in die 
waardetoevoeging.

Hierdie transaksies word as 
’n afsonderlike onderneming 
gehanteer om nie met die 
gewone boerderysake in te 
meng nie. Normaalweg maak 
hy méér wins as wanneer hy 
die speenkalwers regstreeks 
aan ’n voerkraal verkoop, hoe-
wel die droogtes van die afge-
lope jare en die hoë mielieprys 
die voerkrale en beesboere 
se winsgewendheid erg bena-
deel het. 

“Vorentoe behoort die kli-
maatstoestande te verbeter 
en die mielieprys te daal met 
gunstige gevolge vir alle vleis-
produsente.” 

BESTE MOEDERLYN
Hoekom is al sy koeie Brah-
mantipe beeste? 

Bruce sê die Brahman is die 
gehardste van al die beeste 
met ’n uitstekende raamtipe 
en produksievermoë. Die af-
gelope drie jaar se droogtes 
het weer gewys as ’n boer nie 
sterk beeste het wat aangepas 
is nie, oorleef hulle nie.

Brahmane het goeie moe-
der   eienskappe en hulle loop 
gemaklik en ver om hulself 
te voed. “Dit is verreweg ook 
die beste moederlyn om voer-
kraalkalwers te teel,” sê hy.

Bruce teel vir ’n koei wat 
maksimum produksie kan 
lewer teen die laagste pro-
duksiekoste. Dit moet die 
Brahman as grondslag hê met  
die ras se gehardheid en aan-

Mnr. Bruce Hunt

Brahmantipe koeie met hul 
uitstekende kruisraskalwers.



“Brahmane het goeie moeder-
eienskappe en hulle loop gemaklik 
ver ente. Dit is die beste moeder-
lyn om voerkraalkalwers te teel.”
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passingsvermoë saam met 
groter, sterker beeste wat 
meer vleis dra. 

“Daar is ander geharde 
beesrasse, maar niks is so ge-
hard soos ’n Brahman nie,” sê 
hy laggend.

BEESAANKOPER
Bruce spekuleer met beeste 
vandat hy kan onthou. 

“Beeste was nog al die jare 
in my bloed. Ek het met en tus-
sen die beeste grootgeword,” 
sê hy. Hy en sy broers, Sydney 
en Mark, wat ook by Warren-
ton met Brahmane boer, het 
in die omgewing grootgeword 

waar hul pa, Reg, met Brahma-
ne, ander beesrasse en skape 
geboer het. Hulle was van die 
eerste boere in Suid-Afrika 
wat Brahmane ingevoer het.

Warrenton word deur ge-
mengde soetveld gekenmerk. 
Van sy ander plase is suurder. 
Hoewel hy goeie veld het, er-
ken Bruce ’n boer moenie sy 
veld oorbewei nie; nooit nie.

LANGLEWENDHEID
Bruce glo nie daaraan om sy 
koeie langer as tien jaar te 
hou nie, “want wanneer ons ’n 
groot droogte het soos wat ge-
reeld in hierdie gebied gebeur, 

sak die ouer koeie eerste uit. 
Ek verkies dus om my kudde 
jonk te hou,” sê hy. 

Geen koei kry ’n kans om oor 
te slaan of haar kalf te verloor 
nie, buiten in droë jare. Daar is 
nie juis roofdiere in die omge-
wing nie. As ’n kalf vrek of die 
koei aborteer, is die slagplaas 
haar voorland.

Sodoende het hy sy kalfper-
sentasie in die afgelope jaar of 
twee tot 96 opgestoot. Verse 
wat vir die eerste keer bulle 
toe gaan, het ’n kalfpersenta-
sie van gemiddeld sowat 90.

Die speenpersentasie is net 
1% laer as die kalfpersenta-
sie juis omdat Brahmankoeie 
sulke goeie moeders is. Bruce 
ent en spuit al die beeste teen 
gevaarlike siektes, soos milt-, 
spons- en lamsiekte, anaplas-
mose (die grootste doodma-
ker), en die verse teen brusel-
lose in. Hy volg dit nougeset 
op met die benodigde skraag-
toedienings. Nog ’n belangrike 

aspek is dat die beeste elke 
dag ’n beenmeel-en-soutlek 
beskikbaar het. Dit is al lek wat 
die beeste kry.

Só bring hy sy kant met goeie 
bestuur, maar die res van die 
sukses wat hy in sy boerdery 
smaak, is danksy die Brahman 
wat die ideale moederlyn vir 
sy omgewing en sy boerdery-
patroon is.

  Die Brahman is verreweg 
die beste moederlyn om 
voerkraalkalwers te teel.
  Die speenkalwers weeg 
ruim 30-40 kg meer as 
die meeste ander rasse 
se kalwers, danksy ’n 
kombinasie van basterkrag 
en die baie melk wat die 
koeie gee.
  Streng seleksie verseker 
hoë vrugbaarheid en ’n hoë 
kalf- en speenpersentasie.

KORTOM

Sydney, 082 462 6416

Mark, 082 462 4066

Geof, 082 373 2390

E-pos: 
huntfarming@vodamail.co.za

Webwerf: 
www.huntfarms.co.za

PRODUK VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA

HBS BULKRAG
Gewaarborgde genetika 

om waarde by enige stoet- 

of kommersiële kudde 

te voeg.

Kragtige, 

beproefde genetika - 

sedert 1959!



enige vleisbees-
boer meen dit is 
maklik om jong 
verse vir die eer-

ste keer dragtig te kry, maar 
die groot kwessie is om hulle 
wéér dragtig te kry binne 90 
dae nadat hulle gekalf het. In 
die produksiejaar van die teel-
koei is daar ’n kritieke tydperk 
van ongeveer honderd dae 
wat bepaal of besetting sal 
plaasvind – die laaste 30 dae 
van dragtigheid en die eerste 
70 dae van laktasie.

In daardie honderd dae ge-
beur twee dinge. ’n Kalf word 
gebore en bevrugting vind 
plaas, wat die begin van die 
lewe van die volgende kalf is.

Die voedingsbehoefte van 
die koei ten opsigte van die  
gehalte van en die hoeveel-
heid weiding tydens dié hon-
derd dae is nagenoeg nét so-
veel as wat sy in die res van die 
produksiejaar nodig het. 

Bestuur verse in ’n aparte 
trop van speen af tot nadat 
hulle die tweede keer gekalf 
het. Dit verseker meer inten-
siewe bestuursinsette, soos 
voorkeur op die beste weiding, 
kostedoeltreffende, strategie-
se byvoeding as dit nodig is en 
’n gespesialiseerde gesond-
heidsprogram. Deur net dié 
een bestuursbeginsel toe te 
pas, sal herbesetting verbeter.

Laat die veearts verse on-
dersoek voor die dektyd om 
te bepaal of hul pelvisopening 
groot genoeg is. Verse met ’n 
klein pelvis moet uitgeskot 
word om moeilike geboortes 
te voorkom. Selekteer teen 
dié onguns tige eienskap. Ver-
se met ’n groot pelvisopening 
kan grootraamdiere wees, wat 
nie altyd voordelig is nie.

Gebruik bulle met laer teel-
waardes vir geboortegewig. 

’n Vers wat vanweë ’n kleiner 
kalfie maklik kalf, se geboorte-
kanaal en baarmoeder herstel 
vinniger en sy kom gouer op 
hitte as ’n vers wat moeilik kalf. 
’n Vers wat om watter rede ook 
al moeilik kalf, se tussenkalf-
periode (TKP) is lank. Lae teel-
waardes vir geboortegewig 
moet egter nie oordryf word 
nie, want dit kan tot ’n laer 
speengewig aanleiding gee.

Verse moet minstens 65% 
van die gewig van ’n volwasse 
koei weeg wanneer hulle die 
eerste keer gedek word en 
80-85% van ’n volwasse koei 
se gewig voordat sy die eerste 
keer kalf.

Oorpaar, met ander woorde 
paar tot 50% méér vervan-
gingsverse as wat nodig is 
om die kuddesamestelling in 
stand te hou. Dit laat genoeg 
ruimte vir die uitskot van ver-
se wat oorslaan of nie ’n kalf 
goed speen nie.

Beperk die dektyd van verse 
tot 45 dae. Dit verseker ’n kor-
ter kalftyd, makliker voer-

Die eerstekalfkoei wat nog 
self moet groei om volwassen-
heid te bereik, se voedingsbe-
hoeftes is nóg hoër in hierdie 
kritieke tydperk. Die hoë voe-
dingsbehoefte is ’n gegewe, 
maar voervloeibeplanning en 
weidingvoorsiening is dikwels 
onvoldoende. 

Die meeste vleisbeesboer-
derye is ekstensief op veld. 
Faktore, soos droogtes, té 
veel reën, onbeplande veld-
brande en ontydige ryp, bena-
deel veldproduksie. Die groot  
variasie in die beskikbaarheid 
van weiding en die gehalte van 
veld moet daarom deeglik in 
ag geneem word met voer-
vloeibeplanning en die strate-
giese byvoeding van hierdie 
spesifieke groep diere.

HERBESETTING
Gebruik die volgende riglyne 
om herbesetting van eerste-
kalfkoeie te verbeter.

BRAHMAN HENDRIK VAN PLETZEN
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Bestuur van optimale  
produksie en reproduksie
Vir ekonomies volhoubare boerderye moet die regte 
keuses uitgeoefen en die regte bestuur toegepas word 
sodat die koeifabriek ekonomies kan bly produseer.

M

Hierdie groep verse is reeds dragtig en word apart as 
groep suksesvol bestuur om herbesetting te verseker.







VERDUIDELIKING 
Die inligting in dié tabel is ’n spesifieke produksiejaar se resultate 
en wys wat die reproduksiepotensiaal met goeie bestuur is. Die 
speenpersentasie (kalwers gespeen per vroulike diere gedek) 
van die eerstekalfkoeie is 96,8 en wys die voordeel van ’n lang 
ruskans ná die eerste kalf. Die toepassing van dié praktyk hang 
natuurlik af van die plaas se weidingshulpbronne. In suurveld
gebiede met swak winterweiding is dit nie moontlik om ’n koei 
met ’n kalf ekonomies op winterveld te laat oorwinter nie. In 
stoetteling benadeel die lang ruskans ook die TKP, maar in kom
mersiële kuddes hou dit baie voordele in.

SPEENPERSENTASIE VAN VERSKILLENDE OUDERDOMSGROEPE  
VAN DIE FC DUROW-TRUST (DATABASIS VAN DIE NASIONALE  
BEESBOER VAN DIE JAAR-KOMPETISIE)

Ouderdomsgroep Speenpersentasie

Verse 96,2

Eerstekalfkoeie 96,8

Koeie 95,1

Kudde se gemiddelde 95,5
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BO: Mnr. Hendrik van Pletzen 
FOTO’S VERSKAF

REGS: Brahmanverse wat die tra-
disie van die ideale moederlyn vir 
Afrika suksesvol gaan voortsit.

vloeibeplanning, kostedoel
treffender lekaanvulling, beter 
toesig tydens kalftyd en doel
treffende arbeidsbenutting.

Laat verse ’n maand vroeër 
as die koeitrop dek en speen 
hul kalwers een maand vroeër. 
Die TKP van eerstekalfkoeie 
is langer as dié van volwasse 
koeie. ’n Herstelkans van een 
maand langer is voordelig, 
maar ’n voorvereiste hiervoor 
is dat die voervloeibeplanning 
daarvoor voorsiening moet 
maak dat die verse vroeër kalf. 
Dit maak geen sin dat verse 
een maand vroeër gedek 
word, maar hul kalwers word 
nie ook vroeër gespeen nie.

Gee eerstekalfkoeie ’n lang 
ruskans ná hul eerste kalf. 
Oorweeg dit om verse op die 
ouderdom van 18 maande te 
laat dek en sit eers die bulle by 
hulle nadat die eerste kalf ge
speen is. Die verse kalf byvoor
beeld van Januarie tot Febru
arie en hul kalwers word einde 
September gespeen. Die bulle 
kom eers by hulle in die nor
male dektyd (byvoorbeeld No
vember). Hierdie lang ruskans 
ná haar eerste kalf verseker 
goeie herbesetting. Die lang 
ruskans het ook ’n gunstige in
vloed op die res van die koei se 
reproduktiewe leeftyd. Som
mige boere met goeie repro
duksiesyfers in hul kuddes pas 
hierdie praktyk toe.

Vermy oormatige energie-
aanvulling in die laaste tri
mester van dragtigheid. ’n 
Oormaat energievoeding gee 
aanleiding tot ’n swaar geboor
tegewig, moeiliker geboortes 
en dus ’n langer hersteltyd van 
die geboortekanaal. Dragtige 
verse wat byvoorbeeld drie tot 
vier maande op mielielande 
oorwinter waar die mieliekop
pe nie vooraf opgetel is nie, 
word vet, die geboortegewig 
van die kalwers verhoog en 
dit gee aanleiding tot moeilike 
geboortes.

Byvoeding (lekke) moet ge
balanseerd wees ten opsigte 
van proteïen, energie, mine
rale en spoorminerale. Pas die 
lek aan na gelang van die sei
soen, die hoeveelheid weiding, 
die gehalte van die weiding en 
die kondisie van die verse.

Kondisie met kalftyd is van 
deurslaggewende belang. Die 
kondisietelling moet ’n mini
mum van 2,5 wees; ideaal 3. 
Verhoog die voedingspeil na
dat die koeie gekalf het om hul 
kondisie in stand te hou.

Gebruik ’n prikkellek om 
herbesetting van die eerste
kalfkoeie te verbeter. Gee die 
prikkellek 21 dae vóór die bul 
bykom en vir ’n verdere onge
veer 42 dae (twee siklusse). 

Gebruik ook die volgende 
lekke vir verskillende wei
dingstoestande: 

  Groen somerveld en on
bemeste aangeplante wei
dings: Voermol Supermol 
(V7267) teen 1,2 kg per koei 
per dag. 
  Bemeste aangeplante wei

dings: Voermol Molovite 
(V7266) teen 1 kg per koei 
per dag. 
  Droë winterweidings: Voer
mol Produksielek (V10108) 
teen 1,5 kg per koei per dag 
of ’n produksielekmengsel. 
Voermol Super 18 (V355) 
kan op soetveld gegee word.

Gee kruipvoer vir die kalwers 
van eerstekalfkoeie. Die melk
produksie van eerstekalfkoeie 
is laer as dié van volwasse 
koeie en daarom is die speen
gewig van hul kalwers ook 
laer. In praktykproewe het 
kruipvoer die speengewig van 
kalwers van eerstekalfkoeie  
met tot 52 kg (48%) ver
beter. Die kruipvoermengsel 
bestaan uit 700 kg mielie
meel, 200 kg Voermol SB100 
(V4498) en 100 kg Voermol 
Procon (V12701). Hoe swak

ker die weiding, hoe beter sal 
die reaksie op kruipvoer wees. 
Kruipvoer sal ook die eerste
kalfkoei “spaar” en beter be
setting verseker. Met kruip
voer kan kalwers ook vroeër 
gespeen word.

Moederlyne wat by ’n bepaal
de omgewing aangepas is, sal 
’n laer aanvulling nodig hê as 
onaangepaste koeilyne.

Verskillende rasse en raam
groottes het verskillende 
voedingsbehoeftes. Vir eko
nomies volhoubare boerderye 
moet die regte keuses en die 
regte bestuur toegepas word 
sodat die koeifabriek ekono
mies kan bly produseer.

Mnr. Hendrik van Pletzen is 
tegniese bestuurder van Voer-
mol.
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KROON VEESince 1972

Ons Koeie se Room. Elke Kalf se Droom.

Dis nie net “Brahman Koeie”. 
Dis ‘n Droom gebou met 

Kroon Vee Genetika Jan van Zyl     Sel: +2782 444 5222  jan@kroonvee.com
Gideon van Zyl  Sel: +2782 944 0600  gideon@kroonvee.com
Jan van Zyl Jnr. Sel: +2782 944 0500 jvz@kroonvee.com

www.kroonvee.com

Kuddevaar

JHM0939 Junior Kampioen JHM1315 Reserwe junior kampioen

JHmanso Brahmane

 
Renier 083 722 2355  |  James 072 743 6497  |  james@jhmansobrahmane.co.za
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BRAHMAN SIETZE SMIT

Brahman-genootskap  
wen met uiers en spene  

Die Brahman-beestelersgenootskap van Suid-Afrika se 
opleidingskomitee gee al etlike jare aandag aan swak 
eienskappe. Voortreflike vordering is reeds gemaak.

ie Brahmanbees-
ras, soos dit in Suid-
Afrika bekend is, is 
oor verskeie deka-

des heen in ’n vleisbeestipe 
ontwikkel. Die oorspronklike 
Seboetipes waaruit die Brah-
man ontwikkel is, het verskil in 
bouvorm en die doel waarvoor 
hulle aangewend is.

Só is die Nelore eers as trek-

D dier ontwikkel. Die seleksie-
druk in Brasilië het die ras in ’n 
tipiese vleisbees laat ontwik-
kel. Klem is op ’n vleisbees-
bouvorm gelê, met spesifieke 
klem op speen- en uiervorm.

Die Girtipe (rooi of gespikkel) 
is ook gebruik in die ontwikke-
ling van die melktipe, bekend 
as Girlandia, ’n tipiese melk-
bees in Brasilië. 

Hierdie gene is in die Brah-
man as ras vasgevang; van-
daar die wonderlike melkei-
enskappe van die ras.

Met die ontwikkeling van 
die Brahman moes gewerk 
word met Seboetipes wat nie 
noodwendig ’n goeie bou-
vorm (konformasie) as ’n  
tipiese vleisbees gehad het 
nie. Só was daar ook koeie met 

’n swak uier- en speenvorm 
wat deel van die oorspronklike 
ontwikkelingsproses was.

STANDAARDE
Die opleidingskomitee van die 
Brahman- beestelersgenoot-
skap van Suid-Afrika gee al  
etlike jare aandag aan die 
sogenoemde swak eienskappe 
van die ras.

In die 1980’s is ’n Brahdex-
stelsel ontwikkel wat spesi-
fieke klem op ’n goeie uier- en 
speenvorm by vroulike diere 
gelê het, asook op goeie ske-
des by bulle en ’n korter nael-
ontwikkeling by vroulike diere.

Volgens die Standaard van 
Voortreflikheid (’n amptelike 
publikasie) word voortreflike 
uier- en speenontwikkeling 
as volg beskryf: ’n Stewig aan-
gehegte uier, met ’n netjiese 
vorm met vier eweredige dun, 
gepunte spene.

Afwykings van hierdie stan-
daard gee aanleiding tot uiers 

BO: Mnr. Sietze Smit

LINKS: Die uier is ’n toonbeeld 
van balans en die hoeveelheid 
melk wat sy reproduseer word 
in die lewenskragtigheid van die 
kalf weerspieël. FOTO: VERSKAF
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  Die Brahman-beestelers-
genootskap van Suid-Afrika 
kan met reg verklaar dat ’n 
swak uier- en speenvorm 
aandag geniet.
  ’n Swak uier- en speenvorm 
is nie meer ’n algemene 

rasprobleem nie, maar  
dit kom steeds in sekere 
kuddes voor.
  In die meeste kuddes is 
probleme met ’n swak  
uier- en speenvorming  
al uitgeroei.

wat te groot of te klein is, in 
sekere gevalle oneweredige 
kwarte, wat dikwels lei tot spe-
ne wat nie ewe groot is nie of 
spene wat te lank of te dik is, 
wat tot bottelspene ontwikkel. 
Die koei se reproduktiewe tyd-
perk speel ’n rol. 

Ongelukkig is dit soms koeie 
wat besonders baie melk gee, 
waarvan die spene neig om tot 
bottelspene te ontwikkel.

Tydens die seleksieproses, 
wat keuring op plase insluit, 
word ernstig teen ongewenste 
uier- en speenontwikkeling 
gedis krimineer of sulke diere 
word selfs gediskwalifiseer. Op 
skoue word genadeloos teen 
koeie met swak ontwikkelde 
uiers en spene gediskrimineer. 

Die Brahman-beestelersge-
nootskap se betrokke paneel 
hou elke jaar in Februarie ’n 
beoordelaarskonferensie om 
die stand van sake binne die 
ras te bespreek. Op hierdie ge-

dit ’n doelwit is om dit totaal 
uit te roei en dat die vordering 
daarmee voortreflik is.

’n Swak uier- en speenvorm 
is beslis nie meer ’n algemene 
probleem van die Brahman 
nie, maar dit kom nog in se-
kere kuddes voor. Die meeste 
kuddes het egter reeds die 
probleem te bowe gekom.

GENETIESE  
VERWANTSKAP
Speen- of uierprobleme het 
ook ’n genetiese verwant skap 

en is deesdae meer kuddege-
koppel as rasgekoppel, want 
sekere telers het met ver-
loop van tyd al die probleem 
uitgeslag en maak seker dat 
die teelmateriaal wat hulle 
gebruik, geen speen- of uier-
defekgene dra nie. 

Dit is belangrik dat elke 
koper besef hy koop nie net 
stoetbeeste nie, maar veral 
genetiese eienskappe by ’n te-
ler. Hy moet daarom sy selek-
sie met sorg en kennis doen, 
veral vir die eienskappe wat hy 
in sy kudde wil bevorder.

Die genootskap is trots op 
die feit dat uier-, speen- en  
temperamentprobleme in tal-
le kuddes feitlik uitgeroei is en 
dat daardie telers seker maak 
dat hulle voortdurend daar-
aan aandag gee.

Mnr. Sietze Smit is rasdirek-
teur van die Brahman-beeste-
lersgenootskap.

leentheid word veral klem op 
die beoordelaarsbeleid gelê. 
Probleme geniet ook aandag. 

Klem word op eienskappe 
geplaas wat in die daaropvol-
gende jaar tydens beoorde-
ling spesifieke aandag moet 
kry. Funksionele en repro-
duksie-eienskappe bly die be-
langrikste.

Die Brahman-beestelersge-
nootskap van Suid-Afrika kan 
met reg verklaar dat hy daad-
werklike aandag gee aan ’n 
swak uier- en speenvorm, dat 
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GEHARDHEID van bulle 

is deurentyd bewys in 

SUID-AFRIKA, BOTSWANA 

en NAMIBIË
GENES  

American lines: J.D.H. Hudgens,
V8 Brahmans.

Cow herd: HBS, 
R10, 
ONE, 
BOS Brahmans.

J.J. Liebenberg 
Sel  +27 (0) 82 347 3822
Tel. +27 (0) 14 940 0038
E-pos: shl@nwisp.co.za

Een van 
Namibië se top-
bulle, SHL 03 18, 

is uit hierdie stoet 
geteël en is tans 

in besit van 
mnr. Mecki 
Schneider.

GENE 
Amerikaanse lyne: J.D.H. Hudgens,

V8-Brahmane.

Koeiekudde: HBS, 
R10, 
ONE, 
BOS Brahmane.

Ha nesn Liebenbe g r
One of 

Namibia's top 
bulls, bred from 
stud SHL 0318, 

owned by 
Mr Mecki 
Schneider.

The Brahman that YOU want
HARDINESS of bulls were proven repeatedly in BOTSWANA and NAMIBIA

In the end we only regret the chances we didn’t take.
TAKE ADVANTAGE OF EVERY OPPORTUNITY!

Leon van der Merwe 
084 440 7407 • Newcastle KZN

www.advantagestud.com

Advantage
Brahman Stud



2 tot 3 

jaar oue 

bulle en verse 

beskikbaar.

BRAHMANE            
Zwakwater        
Egbert Hiemstra, Sel 078 397 6039
Karen Hiemstra,  Sel 078 950 7924

GIRRE
Roekari

E-pos: hiemstra.karen@gmail.com
Posbus 81, Lydenburg 1120

BRAHMANE
Font: Aurora BdCn BT

Zwakwater
Font: Rancho

ZWAKWATER ROOI BRAHMANE MET POENA-GENE

Koeifunksionaliteit waarborg sukses.

Die tuiste van geharde, veld-aangepaste stoetbeeste. 

BRAHMAN-WERKSESSIE

3 en 4 Februarie 2017
Skakel 

Pieter Meiring, 082 555 9563 
of Karen Hiemstra, 078 950 7924

Verblyf beskikbaar by  die Rietfontein-
gasteplaas. Eie besprekings by 

Ronel, 083 561 2816.

Mpumalanga, Lydenburg 



In Namibië waar droogtes eerder  
die reël as die uitsondering is, kan  
die Brahmankoei in swak toestande 
nie net oorleef nie, maar steeds ’n 
goeie kalf grootmaak.

n Namibië is dit nie beta
lend om koeie met lekker 
kossies te pamperlang 
sodat hulle mooi kan lyk 

nie. ’n Beesboer moet sy koeie 
selekteer vir die regte eien
skappe om wins te maak, sê 
mnr. Cobus van der Merwe 
wat op die plaas St. Blaize by 
Gobabis in Namibië boer.

Die plaas het oorwegend 
sandgrond en die veldtipe is 
soetveld; meestal langbeen
boesmangras, Schmidtia (’n  
meerjarige suurgras) en 
smuts vingergras. Die reënval 
is gemiddeld 360 mm per jaar.

I
 LIGGING 

Gobabis,  
Namibië

•

BRAHMAN CHARL VAN ROOYEN
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Hy gebruik ’n vierkampstel
sel met ’n gesamentlike vee
pos waar die beeste water suip 
en volledige geriewe vir vee
hantering gebou is.

Cobus boer ekstensief met 
sy Brahmanstoetery, maar 
op ’n kommersiële grondslag. 
Die koeie kalf op die veld met 
net ’n somerlek (sout, fosfaat, 
melassemeel en bosverteer
konsentraat) en ’n winterlek 
(die somerlek plus ureum vir 
bykomende proteïen). 

“Ek kan nie bekostig om hulle 
as stoetdiere te behandel wat 
gepamperlang moet word 

nie,” sê Cobus. Hy boer met 
hulle asof hulle kommersiële 
beeste is. Die koeie moet in ’n 
natuurlike, ekstensiewe om
gewing oor die weg kom en 
hul kalwers daar grootmaak. 
Omdat hy slegs stoetvee het, 
maak hy egter seker sy rekord
houding is akkuraat. 

“ ’n Brahmankoei se moeder
eienskappe is van onskat
bare waarde om haar kalf in  
ekstensiewe toestande groot 
te maak. Ek sien dikwels dat ’n 
koei twee of drie dae lank van 
die water wegbly totdat haar 
kalf sterk genoeg is om saam 
met haar om na die veepos te 
loop. Sy los haar kalf nie alleen 
nie, maar pas dit op.”

Hy het baie las van roofdiere, 
veral jagluiperds. Danksy die 
Brahman se goeie moeder
eienskappe verloor hy jaarliks 
net enkele kalwers. Soms be
land ’n kalf in ’n gat waaruit dit 

nie self kan kom nie. Die koei 
bly staan dan daar. Wanneer 
Cobus se veewagters die bees
te bymekaarmaak, kom hulle 
agter daar kort ’n koei. Wan
neer hulle haar gaan soek, kry 
hulle haar normaalweg by die 
gat waarin die kalf is. Die kalf 
kan dan gered word.

REPRODUKSIE
Cobus verduidelik hoe meer 
ekstensief ’n mens met beeste 
boer, hoe groter is die verliese 

Brahmankoeie beste moeders 
vir ekstensiewe boerdery



LINKS: Die moedereienskappe 
van ’n Brahmankoei is van on
skatbare waarde om haar kalf 
in ekstensiewe toestande groot 
te maak. ’n Koei pas haar kalf 
soms dae lank op totdat hy sterk 
genoeg is om saam met haar na 
die veepos toe te loop. Dan drink 
sy eers weer water.
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en hoe laer is die dragtigheids-
persentasie. 

“Vanweë my groot kampe sit 
ek een bul by 45 tot 50 koeie, 
maar hy kom die mas op.”

Die dektyd is van 1 Desember 
tot 31 Maart. In die eerste week 
van Junie doen hy saam met 
’n veearts dragtigheidsonder-
soeke. Die afgelope 13 jaar wis-
sel die dragtigheidspersen-
tasie van 80 tot 88, grootliks 
omdat die eerstekalfkoeie nie 
spesiale behandeling kry nie. 
Die kudde se algehele dragtig-
heidpersentasie is van 85 tot 
93 as eerstekalfkoeie nie in 
berekening gebring word nie.

In Namibië en sommige an-
der Afrika-lande waar groot-
liks ekstensief geboer word 
en voedingsbronne beperk is, 
is die Brahmankoei se vermoë 
om vir haarself te sorg ’n groot 
voordeel. Cobus het tydens 
die afgelope jare se droogtes 

weer gesien die vroulike diere 
wat oorleef, is die Brahmane 
en Brahmankruise. Hulle is 
goed aangepas. As hul kondi-
sie swak is, kom hulle nie op 
hitte nie omdat daar te min kos 
op die veld is om ’n kalf groot 
te maak.

In ’n bestuurstelsel waar voe-
ding altyd geredelik beskik-
baar is, is dié eienskap nie van 
groot waarde nie. In Afrika, 
waar droogtes ’n werklikheid 
van elke boer se daaglikse 
bestaan is, is dit ’n oorlewing-
strategie van die Brahmanras 
wat deur eeue se natuurlike 
seleksie ontwikkel het en van-
dag steeds deel van sy beson-
derse eienskappe is.

GESOGTE BRAHMAN
In Namibië is die Brahman-
koei die voorkeurkeuse van 
kommersiële én kommunale 
boere. Sy is die beste moeder 
vanweë haar aanpasbaarheid 
en moedereienskappe, sê Co-
bus. Die Brahman is een van 
die min rasse waarvan die koei 
die vermoë het om haarself in 
tye van droogte te beskerm 
en ook die vermoë het om die 
kalf se grootte te beperk, wat 
geboorteprobleme in ’n groot 
mate uitskakel. Hulle kalf dus 

maklik. Dit maak geen verskil 
of ’n koei 500 kg of 600 kg 
weeg nie. By Cobus weeg vers-
kalwers met geboorte steeds 
gemiddeld 30,8 kg en bulkal-
wers weeg gemiddeld 33,6 kg. 
Die gemiddelde gewig van alle 
kalwers is 32,2 kg. Dit is ’n ui-
ters belangrike eienskap van 
die Brahmankoei. In al die jare 
dat Cobus boer, moes hy nooit 
’n lewende kalf uittrek omdat 
die koei nie kon kalf nie. 

“Dit is danksy die koei se ver-
moë om die kalf se grootte in 
haar baarmoeder te beperk,” 
sê hy. 

“Dit is van onskatbare eko-
nomiese waarde. Ons weet 
almal geboortegewig en groei 
is met mekaar gekorreleer. As 
jy ’n ras met ’n lae geboortege-
wig het, kry jy gewoonlik klein 
kalwers wat nie goed groei nie. 

“Met die Brahman het jy nie 
sulke probleme nie, want die 
kalwers groei sterk al is hulle 
kleinerig met geboorte. Die 
kalf se grootte is dus nie ’n ge-
netiese faktor nie.”

Cobus sê hy hoef ook nie ge-
skikte bulle te soek om verse 
die eerste keer te dek (oop te 
maak) nie.

Die Brahmankoei het verder 
die vermoë om, vergeleke met 

ander beeste, die veldweiding 
doeltreffend in melk om te 
skakel. Selfs met swak weiding 
is haar melk se gehalte beter 
en die kalwers groei ongeloof-
lik goed.

WINS MET  
KALWERS
Danksy hierdie voortreflike 
moeders is die speengewig 
van Cobus se kalwers in die 
afgelope tien jaar gemiddeld 
228 kg (bulletjies 236 kg en 
versies 217 kg).

Hy beskou ’n Brahmankalf as 
die winsgewendste speenkalf. 

“As jy die speengewig teen 
die kalf se totale grootmaak-
koste met speentyd verdis-
konteer, die hoeveelheid lek 
wat hy en sy ma gevreet het, 
en sy ma se behandelings in-
gesluit, is die Brahman ten 
opsigte van rand per kilogram 
kalf gespeen die winsgewend-
ste speenkalf,” sê Cobus. 

Dit geld selfs fenotipiese 
Brahmankruiskoeie.

In ’n goeie reënjaar wanneer 
die koeie in ’n goeie kondisie 
is, speen Cobus die kalwers op 
81/2 maande om die kalwers se 
potensiaal te verwesenlik deur 
hulle langer by die koeie te los. 
As dit ’n droë jaar is, speen hy 
hulle op sewe maande om die 
koeie méér tyd te gee om te 
herstel sodat hulle weer kan 
bul vat.

“Brahmankruisings is ver-
reweg die beste speenkalwers 
wat uit die kommunale ge-
biede van Namibië kom. Hul 
gehalte is goed. Hoe meer 
Brahmanbloed ’n speenkalf 
in sy are het, hoe beter is hy. 
Daardie boere het die kop-
skuif gemaak om goeie Brah-
manstoetbulle te koop om 
hul koeikuddes op te teel na 
’n goeie Brahmantipe kudde 
wat voortreflike speenkalwers 
lewer,” sê hy.

LEEFTYD
Langlewendheid is belangrik 
in enige kudde. 

“As jy ’n koei het wat aange-
pas is by die heersende toe-
stande op die plaas, weer-

“In Namibië en sommige ander Afrikalande waar 
grootliks ekstensief geboer word en voedings
bronne beperk is, is die Brahmankoei se vermoë  
om vir haarself te sorg ’n groot voordeel.”

Mnr. Cobus van der Merwe by sy Brahmane.
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Hierdie koei, 03-0009SBB, is 
in 2003 gebore. Sy het al tien 
kalwers gehad met ’n tussenkalf-
periode (TKP) van 379 dae. Die 
meeste van haar verskalwers is 
terug in die kudde en hulle het 
almal ’n TKP van minder as 365 
dae. Cobus het een van haar bul-
kalwers as stoetbul teruggehou. 
FOTO: COBUS VAN DER MERWE

stand teen die heersende 
parasiete het en tien tot twaalf 
kalwers in haar leeftyd groot
maak, is dit veel beter as ander 
koeie wat nie noodwendig sul
ke weerstand het nie en dalk 
net vyf of ses kalwers lewer. 
Ek weet van Brahmankoeie 
wat 21 jaar oud geword en 17 
kalwers grootgemaak het,”  
sê Cobus.

Hy hou net die beste diere uit 
om genetiese vordering te kan 
maak. As só ’n koei die regte 
tipe nageslag teel waarvoor 
hy geselekteer het, is dit voor
delig om haar te behou wan
neer sy oud word en dalk 12 of 
13 kalwers lewer.

“ ’n Fenotipies meerderwaar
dige koei sal nie noodwendig 
soveel kalwers lewer nie. Die 
ou koei wat 12 of 13 kalwers 
gee, is dus die spreekwoorde
like gans wat die goue eiers 
lê,” sê Cobus laggend.

’n Boer met ’n gevestigde 
boerdery kan net ’n bepaalde 

getal koeie op sy plaas aan
hou. Dit beteken gevolglik dat 
vir elke vervangingsvers wat 
hy in sy kudde terughou, moet 
’n koei uitgeskot word om vir 
haar plek te maak. 

As ’n boer dus sy koeie op 
agtjarige ouderdom uit skot, 
beteken dit dat hy gemiddeld 
net 5,5 kalwers uit elke koei 
kry. Hy sal dus 20% van sy 
koeikudde elke jaar met verse 
moet vervang.

“As ons in ag neem dat in eks
ten siewe toestande vir elke 
100 koeie ongeveer 40 ver s
kalwers tot op speenouder
dom sal oorleef, tot op twee 
jaar goed sal groei en op 21/2 
jaar dragtig sal wees, beteken 
dit dat die boer die helfte van 
sy verse sal moet terughou as 
vervangingsverse. Die boer 
wat sy koeie eers uitskot wan
neer hulle 13 jaar oud is, hoef 
net 25% van sy verse as ver

vangingsverse terug te hou.
“Dit gaan oor seleksiedruk. 

Hoe langer ek my beste koeie 
kan behou, hoe minder verse 
hoef ek terug te hou en hoe 
strenger kan ek vir die ekono
mies belangrike eienskappe 
selekteer. As stoetboer is dit 
vir my belangrik om my beeste 
te verbeter en nie net te ver
meerder nie,” sê hy.

By Cobus is daar geen twy
fel dat die Brahmankoei die  
ideale moeder en moederlyn 
vir Afrika is nie. Dit verklaar die 
groot vraag na die Brahman in 
veral Angola en Zambië.
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Wit en rooi Brahmanstoetery

Geteel uit WIL 06 754 en WIL 06 759. 
Met JHD Elliott-bloedlyn aan vaderskant en One-
bloedlyn aan moederskant. 
Hy was verskeie kere kampioenbulkalf in 2013.

Geteel uit PRI 07 764 en HOTR 07 69.
Met Chriselen Henzel en Chriselen Me aan vaders-
kant en Mr HOT 4x4 aan moederskant. 'n Bul met 
pragtige konformasie en baie goeie bespiering. 
Sy eerste kalwers word Mei 2016 verwag. 
Hy is die halfbroer van ARC 13 97.

Geteel uit PRI 07 764 en AA 09 883. 
Aan vaderskant dieselfde bloedlyn as ARC 13 96 
en adambrahm Hileen aan moederskant. Mooi 
donker, vroegryp bul met pragtige skede. 
Sy eerste kalwers word Mei 2016 verwag. 
Hy is die halfbroer van ARC 13 96.

ARC 13 97 ARC 12 9 ARC 13 96

ARC 12 36

Bekroon as kampioenbul op die ouderdom van 8 maande by die 2013-Vryburg-skou. Geteel uit 
die bekende bloedlyne van Mnr. Yster aan vaderskant en One aan moederskant. Sy pa, Hot 
07625, was die eerste stoetbul wat mnr. Jose Maciel aangekoop het. Hy is die vaar van vele 
kampioene in die Arc-en-Ciel-stoet. 
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y y het 16 vleisbees-
rasse op sy plase in 
die Oos-Vrystaat 
beproef om die  

ideale moederlyn met maksi-
male wins te identifiseer. Uit-
eindelik het die Brahman oor - 
gebly: “Die intelligentste moe-
der wat in alle toestande vir 
my die beste kalwers gee,” sê 
mnr. Henk Human van Lindley.

Sy vorige rasse sluit wit, rooi 
en swart beeste in – inheemse, 
uitheemse en sintetiese rasse. 

Die ander rasse kon nie goed 
presteer op veral die plase 

BRAHMAN CHARL VAN ROOYEN

Die intelligentste moeder van al 16 beesrasse wat  
hy al beproef het en die ras wat vir hom die hoogste  
wins gee. Só beskryf hierdie beesboer sy keuse vir  
die beste bees in die toestande waarin hy boer.

‘Brahmankoei is 
intelligentste moeder’

nader aan Bethlehem nie. 
Die veld is daar uiters suur en 
verskil aansienlik van die soet-
veld by Lindley. 

Die Brahmane het oral aan-
gepas, uitstekend aangeteel 
en gevolglik hulself bewys as 
sy ideale moederlyn.

Henk en sy vrou, Hannetjie, 
boer in die distrikte Lindley, 
Kroonstad en Bethlehem, elk 
met sy of haar eie Brahman-
boerdery. Henk boer sedert 
1981 en hou sedert 1989 Brah-
mane aan. Hy saai nie meer 
nie. Die Brahmane is daarom 

H

Só lyk dit wanneer die Humans 
met ’n groot trop beeste trek. 
FOTO: HENK HUMAN

slegs op natuurlike veld aan-
gewese.

“Ek het eers met ander rasse 
geboer, maar wou ’n ideale ras 
vir my gebied identifiseer. Ek 
het verskillende rasse, waar-
onder ook rasegte Brahmane, 
op ’n veiling gekoop om te sien 
hoe hulle presteer. Ek het ook 
bulle en verse van ander rasse 
aangeskaf om met die Brah-
mane te vergelyk. Dit het sin-
tetiese rasse ingesluit. Ek het 
sommige rasse met mekaar 
gekruis op soek na die ideale 
bees vir ons gebied,” sê Henk.

Hy het elke ras en kruising se 
sukses – of gebrek daaraan – 
aan prestasie gemeet. Met ver-
loop van tyd het die Brahmane 
die beste gepresteer en vandag 
het hy slegs Brahmane.

HOU BEESTE DOP
Henk sê as jy met beeste boer 
en meer oor hulle wil uitvind, 
moet jy waarneem. 

“Gaan sit onder ’n boom en 
kyk na die beeste se weige-
woontes en weipatroon. Dan 
sien jy wat hulle vreet en wat 
hulle vermy. Só het ek gesien 
die Brahmane vreet gras, 
struike en boomblare wat an-
der beeste nie vreet nie. In al 
die jare waarin ek die verskil-
lende rasse met mekaar ver-
gelyk het, kon ek ook sien hoe 
die Brahmane verder teen die 
rante uitstap om te vreet, ter-
wyl die ander beeste aan die 
voet van die heuwels bly wei. 
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“Gaan sit onder ’n boom en kyk 
na die beeste se weigewoontes  
en weipatroon. Dan sien jy wat 
hulle vreet en wat hulle vermy.”

“Hul weigewoonte is interes-
sant. ’n Koei sal rustig loop en 
wei. Sy vat hier ’n bek vol of 
twee aan ’n graspol. Dan pluk 
sy blare van ’n boom af. Vol-
gende vreet sy aan ’n bossie. 
Só gaan dit die hele dag aan. 

“Ek meen dit is hoekom my 
beeste so min lek gebruik, 
want hulle vreet ’n verskeiden-
heid grasse, struike en bome 
– selfs nuwe uitgroeisels van 
slangbos en katbos – en kry al-
les in wat hulle nodig het.

“Gevolglik kan ek 30% meer 
vee op dieselfde oppervlak 
aanhou as met ’n sintetiese 
ras en 40% meer as met ’n 

Europese ras. Op ’n uiters suur 
plaas by Bethlehem hou ek 
een grootvee-eenheid (GVE) 
op 2 hektaar aan, want hulle 
benut selfs daardie suur gras-
soorte ten volle. Op die woon-
plaas by Lindley hou ek een 
GVE op 3 hektaar aan,” sê hy. 

“Die Brahman se voedings-
behoeftes is laer as ander 
rasse s’n en daarom kan ek 
meer koeie aanhou wat meer 
kalwers lewer en my produksie 
verhoog.”

VOORTREFLIKE  
MOEDERS
Hannetjie sê Brahmankoeie 
kalf baie maklik. Hulle versorg 
en beskerm hul kalwers teen 
roofdiere en rondloperhonde 
danksy die ras se puik moed er-
eienskappe en tropinstink. Sy 
besoek van haar beestroppe 
slegs twee keer per week.

Henk sê wanneer ’n Brah-

mankalf ’n week oud is, loop hy 
kilometers ver met sy ma. 

’n Tien dae oue kalfie het op 
’n keer 40 km ver saam na ’n 
ander plaas getrek. By ’n ander 
geleentheid het hy 12 km ver 
met ’n trop Brahmane getrek. 
Een koei se kalf het agterge-
bly. Die koei het daardie selfde 
dag oor ’n heining gespring en 
teruggehardloop tot by die an-
der plaas waar sy voor die hek 
bly staan het waar haar kalf vir 
haar gewag het. 

“Dit is wat ek van ’n moeder 
verwag.”

BEHOU KONDISIE
Wanneer dit droog word, is 
dit duidelik dat die koeie wat 
goeie kondisie behou, ook 
dié is wat goed vir hul kalwers 
sorg. Veral in droë jare kom 
hy agter sy koeie is vrugbaar-
der as ander rasse, want hulle 
weerstaan hitte beter en rea-
geer vinnig as die veld ná reën 
begin groei.

“As jy ’n Brahman reg han-
teer, is dit die maklikste bees 
om mee te werk en dit verg die 
minste arbeid. Ons het eendag 
50 km ver met ’n trop van 320 
beeste getrek. Een bakkie het 
voor gery om hekke oop te 
maak en ek het agter gery om 

die hekke toe te maak. Twee 
honde het gehelp om beeste 
wat te stadig loop, aan te por. 
Teen die aand was ons op die 
ander plaas, sonder ’n gesuk-
kel,” sê Henk.

By ’n ander geleentheid het 
hul seun, John, ’n trop van 
400 beeste 18 km ver met sy 
motorfiets getrek. 

Henk is vol lof vir Brahman-
bulle se dekvermoë. In ’n proef 
het hy twee Brahmanbulle en 
vyf bulle van ’n Britse ras saam 
met 200 koeie aangehou. Toe 
die koeie klaar gekalf het, was 
daar 60% Brahmankalwers 
en 40% kruiskalwers. 

Die Brahman se dekvermoë 
is legendaries en veral in daar-
die harde toestande kom geen 
ander ras naby aan die Brah-
man nie.

LANGLEWENDHEID
Die koeie kalf maklik tot op 14 
jaar en gee elke jaar ’n kalf. 
Die Humans paar ’n vers op 
18-24 maande en dan kalf sy 
vanaf 27 maande. Hannetjie 
het ’n koei wat in 1998 gebore 
is en sy het in Februarie van-
jaar weer gekalf. Sy het reeds 
13 kalwers gehad en is weer 
dragtig. 

Henk sê ’n Brahmankoei is 
sy beste belegging. Sommige 
koeie het hy vir R3 000 ge-
koop. Nadat hulle vir tien jaar 
kalwers grootgemaak het, 
kon hy die koeie vir R7 000-
R8 000 verkoop. 

“Dit is mos goeie besigheid,” 
sê hy laggend.

Maar bowe alles is goeie be-
stuur net so belangrik soos 
goeie teelmateriaal en goeie 
weiding. Die een kan nie son-
der die ander klaarkom nie.

“Genade van Bo en Brahman-
koeie is ons suksesresep,” sê 
die egpaar.

Die Brahmane wei oral; tot op 
heuwels wat deur ander rasse 
vermy word. Mnr. Henk Human  
se veld links van die lyndraad 
word goed benut. Regs is veld  
wat deur die buurman se beesras 
vermy word. 
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