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KRUISPERFEKSIE: ’n Rasegte Brahmankoei met haar kruiskalf van ’n rasegte Simmen-
talerbul. Mnr. Wimpie van Rensburg en sy seun, Willem, boer naby Tosca in die Noord-
Kaap en vir hierdie boere is geharde, groeikragtige speenkalwers ononderhandelbaar. 
Die natuurlike gehardheid van die Brahmaanbeesras maak dit die perfekte pasmaat vir 
die vinnige groei wat met Simmentalers bewerkstellig word. Lees meer op bl. 42.  
FOTO: GERRIT BEZUIDENHOUT
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BRAHMAN WILLEM BARNARD

Brahman is die
koning van kruisteling
Stoet- en kommersiële beesboere beskou heterose
(basterweelde of basterkrag) as ’n baie belangrike 
instrument in hul produksiestelsels om kuddes te 
verbeter en te verseker hulle kry die meeste uit 
die kuddes vir goeie winste.Daarom word die héél 
belangrikste eienskap van die Brahman, heterose, 
in hierdie bylae ondersoek.

Mnr. Willem Barnard, voorsitter van die 
promosiekomitee van die Brahman-bees-
telersgenootskap van Suider-Afrika.

Die Brahman se vermoë om F1-moederkoeie 
van topgehalte te lewer, dra regstreeks by 
tot verhoogde beesvleisproduksie.

H
ierdie bylae van die Brah
manbeestelersgenoot skap 
van SuiderAfrika is die 
vierde bylae die afgelope 

twee jaar. Ons nooi beesboere uit om 
die vorige drie bylaes te gaan soek en 
dit saam met hierdie een te gebruik as 
praktiese werksdokumente om hulle 
nóg beter toe te rus om doeltreffender, 
méér ingeligte besluite oor beesboer
dery te neem.

Die veranderende markte en vraag na 
spesifieke produkte dwing die boer om 
anders oor die toekoms te dink. Daar
om probeer ons om deur middel van 
dié bylaes die beesboer oor tegniese en 
praktiese wenke toe te lig. 

Dit gaan hom of haar help om die 
boerdery só in te rig dat dit aan die toe
komstige verwagtinge van die markte 
voldoen, wat die volhoubaarheid van 

die boerdery sal verseker.
Elk van die bylaes het ’n afsonderlike 

tema:
Bylaag 1: Die Brahman nasionaal en 
internasionaal.
Bylaag 2: Brahmane is koning in aan
pasbaarheid . 
Bylaag 3: Brahman die ideale moeder
lyn vir Afrika.
Bylaag 4: Brahman se heterose/bas
terkrag.

STUDIES VERSKAF INLIGTING
Wetenskaplike inligting vervat in ál 
die bylaes en spesifiek ook in hierdie 
bylaag, is verkry uit studies wat deur 
wêreldbekende veekundiges met ver
loop van tyd nagevors is.

Die Universiteit van die Vrystaat se 
departement landbouekonomie het 
met die samewerking van die Bra
manbeestelersgenootskap van Sui
derAfrika ’n vraelys versprei en die in
ligting verwerk. Die navorsing bevestig 
dat kommersiële boere basterkrag as 
een van die belangrikste eienskappe vir 
winsgewende beesboederye beskou. 
Ander eienskappe wat die Brahman so 
’n gesogte ras in SuidAfrika, ander lan
de in SuiderAfrika en talle lande in die 
wêreld maak, is die volgende:

■■ Moedereienskappe.
■■ Langlewendheid ten opsigte van pro
duksietydperk.

■■ Hitte en droogteverdraagsaamheid.

■■ Groeipotensiaal.
■■ Siekteweerstand.

SESTIG LANDE
Die Brahmanras wat reeds in 60 lande 
voorkom, dra regstreeks by tot ver
hoogde beesvleisproduksie, danksy 
die ras se besonderse vermoë om ’n 
F1moederkoei te verskaf. 

Die eienskappe hierbo genoem, kan 
oorgedra word om onoortrefbaar in 
diereproduksiestelsels te funksioneer. 
Alle nieadditiewe of laagoorerflike 
eienskappe word regstreeks verhoog 
danksy ’n basterkrageffek. 

In hierdie vierde bylae wil die genoot
skap die verskillende aspekte van bas
terkrag beklemtoon en verduidelik. 

Ons hoop dat die inhoud die defini
sie van heterose verstaanbaarder vir 
beesboere sal maak en dat hulle die 
waarde daarvan sal besef. 

As die bylae hulle kan help, toerus of 
stimuleer om met ’n ander oog na he
terose te kyk, het die genootskap in sy 
doel geslaag.

Met heterose in gedagte en die sterk 
raseienskape wat die Brahmanbeesras 
het, het navorsingsresultate uit ver
skillende lande bevestig dat die Brah
manras as Seboetipe uitstyg en sy plek 
volstaan.
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BRAHMAN FRIKKIE NESER en MICHAEL POTSO

D
ie vleisbeesbedryf rig hom 
toenemend tot kruisteling as 
’n instrument om produktiwi-
teit te verbeter deur middel 

van basterkrag (heterose) en die kom-
binasie van verskillende kenmerke om 
beeste by verskillende omgewings en 
markte aan te pas.

Kruisteling kan produksievlakke deur 
rasaanvulling én heterose verhoog. Ras-
aanvulling is wanneer een ras se sterk 
eienskappe die ander ras se swak ei-
enskappe aanvul, wat die teler in staat 
stel om die verlangde kenmerke van 
twee of meer rasse te kombineer om 
’n meer gewenste dier te teel. Heterose 
verhoog die prestasievlakke van verskil-
lende kenmerke.

’n Groot voordeel is dat kruisteling 
verhoogde prestasie meebring sonder 
ekstra insette. Dit is een van die min be-
stuursmeganismes wat produktiwiteit 
verhoog én die nageslag verbeter. 

Met ras-aanvulling en heterose kan die 
boer ook vinniger genetiese vordering 
maak as wat met seleksie binne ’n be-
paalde ras moontlik is.

Die mate van heterose wissel na ge-
lang van die kruisteelstelsel wat toege-
pas word. Sommige kenmerke reageer 
beter op kruisteling as ander ( TABEL 1 ). 
Kenmerke met ’n laer oorerflikheid is 
geneig om ’n hoër mate van heterose  
te toon. 

Eienskappe. soos reproduksie en aan-

Verhoog produktiwiteit én 
aanpassing met basterkrag
Kruisteling, en dus basterkrag, verskaf nie net ver-
hoogde prestasie sonder enige ekstra insette om 
produktiwiteit te verhoog én die nageslag te ver-
beter nie, maar die kruisgeteelde nageslag is ook 
beter aangepas as hul rasegte ouers. Dit gaan in 
die toekoms uiters belangrik word weens die groter 
rol wat klimaatsverandering in boerdery gaan speel.

pasbaarheid, reageer veral goed op 
kruisteling danksy die hoë mate van he-
terose wat verkry word.

VERHOOG PRODUKTIWITEIT
In ’n behoorlik gestruktureerde program 
kan heterose die produktiwiteit in ’n kud-
de vleisbeeskoeie met 20-25% verhoog, 
vergeleke met ’n gewone teelprogram. 
Om die voordele van ’n kruisteelpro-
gram ten beste te benut, moet die koeie 
self ook kruisings (F1’s) wees. Vergeleke 
met suiwer geteelde koeie speen kruis-
koeie ongeveer 15% swaarder kalwers, 
wat aan maternale heterose toegeskryf 
kan word.

Maternale heterose is gewoonlik gro-
ter as individuele heterose vir kenmerke 
wat deur vroulike diere beïnvloed word 
(melkproduksie, reproduksie, gesond-
heid en versvrektes) en dit is daarom 
wenslik dat vroulike F1-diere by die teel-
program ingesluit word. 

Nóg ’n belangrike voordeel van kruis-
koeie is hul langlewendheid en leeftyd-
produksie ( TABEL 2 ) Kruisteelkoeie is 
geneig om langer te leef, langer produk-
tief te bly en hul tande op ’n veel hoër 
ouderdom as rasegte koeie te verloor.

Kruiskalwers uit ouerrasse wat uit 
diverse genetiese agtergronde kom 
(Seboe x Taurus), sal hoër vlakke van 
heterose toon, wat weer tot hoër speen-
gewigte en groter winsgewendheid sal  
lei ( TABEL 3 ).

Kruisgeteelde nageslag gaan ook be-
ter aangepas wees as hul rasegte ouers. 
In ’n toekoms waar klimaatsverandering 
’n groter rol in vleisbeesproduksie gaan 
speel, gaan boere in ’n situasie inbeweeg 
waar kruisteling in moeilike toestande 
toegepas gaan word tussen meer aan-
gepaste rasse (Sanga x Seboe), terwyl 
sintetiese rasse (Sanga-afgeleide en Se-
boe-afgeleide rasse) in meer gematigde 
toestande ’n groter rol gaan speel.

GENETIESE EFFEK
Die genetiese effek van kruisteling is 
die teenoorgestelde van dié van inte-
ling. Kruisteling lei tot ’n toename in 
heterosigose en ’n daling in homosigo-
se, terwyl inteling die teenoorgestelde 
uitwerking het. In die algemeen is die 
eienskappe wat die meeste intelingsver-
val toon, soos vrugbaarheid, dieselfde 
eienskappe wat die grootste hoeveel-
heid heterose toon. 

Prof. Frikkie Neser.
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Daar is twee primêre vereistes vir ’n 
eienskap om heterose te toon:

■■ Daar moet genetiese diversiteit wees 
tussen die rasse wat in die kruisteel-
program gebruik word.

■■ Daar moet ’n mate van nie-additiewe 
geenwerking (dominansie en epistase) 
teenwoordig wees.

Vir eienskappe wat wel heterose wys, 
sal die omvang van die heterose afhang 
van die mate van genetiese diversiteit 
tussen die betrokke rasse wat in die 
kruising gebruik word.

KRUISTEELDOELWITTE
Voordat ’n kruisteelstelsel ontwerp 
word, moet die produksie-omgewing 
en -doelwitte, wat saam as die pro-
duksie-scenario bekend staan, beskryf 
word. ’n Kruisteelstelsel moet goed be-
plan word. Om rasse voor die voet te 
kruis, sal nie die voordeel van ’n goed 
georganiseerde en goed deurdenkte 
kruisteelstelsel bied nie.

Kruisteeldoelwitte waarna boere moet 
streef, sluit in:

■■ Die handhawing van hoë vlakke van hete-
rose deur rasse uit diverse omgewings 
te kruis, aangesien hulle meer algehele 
heterose op maternale én individuele 
vlak sal toon. 

■■ Kruisrasse moet mekaar komplementeer. 
Gewoonlik kies die teler ’n bulras wat vin-
nige groei- en goeie karkaskenmerke het, 
terwyl die moeder genoeg melk vir ’n 
vinnig groeiende kalf moet kan lewer en 
elke jaar ’n lewende, gesonde kalf moet 
kan voortbring.

■■ ’n Hoë vlak van bestuur om die grootste 
voordeel te geniet.

■■ Die gebruik van diere wat in die omge-
wing sal aanpas.

■■ Om aan markvereistes te voldoen. Alle 
diere wat in die stelsel gelewer word, 
moet vir die plaaslike mark aanvaar-
baar wees. Kruisgeteelde, kommersiële 
beeste moet by veranderende markte 
kan aanpas. 

■■ Oorweging van aankoopkoste en die 
beskikbaarheid van goeie semenvoor-
raad. Die aanbod van prestasiegetoetste, 
eerstegeslag- (F1) vervangingsverse van 
geselekteerde, bewese, suiwergeteelde 
ouers is gewoonlik beperk.

KRUISTEELSTELSELS
Kruisteelstelsels word in twee katego-
rieë verdeel: ’n stelsel wat sy eie, vrou-
like vervangingsdiere lewer (rotasie so-
wel as ’n kombinasie van ’n rotasie- en 
terminale stelsel), en ’n stelsel wat slegs 
terminale kruiskalwers lewer.

In ’n rotasiestelsel moet bulle met ma-
ternale en groei- en karkaskenmerke as 
voorkeur geselekteer word, aangesien 
vervangingsverse behou word.

In ’n terminale stelsel is die hooffokus 
op seleksie vir groei- en karkaskenmer-
ke in bulle, aangesien vervangingsverse 
van buite die kudde verkry word. Die ge-
netiese verdienste van ’n terminale bul 
vir moedereienskappe is nie so belangrik 
nie aangesien nie met sy vroulike nage-
slag geteel word nie. Distokie moet altyd 
vermy word, ongeag die tipe kruisteel-
stelsel wat toegepas word.

ROTASIESTELSELS
’n Rotasiestelsel vereis die vestiging van 
twee of meer teelkuddes. Daar is twee 
soorte rotasiestelsels:

Die twee-ras-rotasiestelsel. Dit be-
hels twee groepe kruiskoeie, naamlik 
koeie afkomstig uit ras A wat met bulle 
uit ras B gepaar word, en vroulike diere 
uit ras B wat met bulle uit ras A gepaar 
word. ’n Reeks alternatiewe terugkrui-

Kruisteling veroorsaak verhoogde prestasie sonder ekstra insette en is een van die min be-
stuursmeganismes wat produktiwiteit verhoog én die nageslag verbeter. Foto: André Pretorius

TABEL 1: VOORSPELLING VAN OORERFLIKHEID EN 
HETEROSE VIR EKONOMIES BELANGRIKE KENMERKE 
BY VLEISBEESTE (HANSEN, 2007)

Kenmerk Oorerflikheid 
(%) Heterose (%)

Reproduksie Laag (5-12) 20

Moeder
Laag tot matig 
(>20) 15

Groei Matig (20-40) 5-12

Produksie Hoog (40-50) 0

TABEL 2: HETEROSE VIR REPRODUKSIE BY 
KRUISGETEELDE KOEIE (MILLER, 2010)

Kenmerk Heterose (%)

Toename in besetting 10

Verbetering in geboortegemak 10

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

Toename in melkproduksie 5-10

TABEL 3: HETEROSE BY KRUISKALWERS (MILLER, 
2010)

Kenmerk Heterose (%)

Toename in aantal kalwers
wat tot speen oorleef 5

Swaarder speengewigte 5

Toename in naspeense groei 3

sings word in die twee-ras-rotasiestelsel 
gebruik. Ná ’n hele paar geslagte is so-
wat twee derdes van die teelmateriaal af-
komstig van die een ras, terwyl die ander 
derde van die ander ras afkomstig is.
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BRAHMAN

Die hoofvoordeel van rotasiekruisings is 
dat vervangingsverse binne die stelsel 
gelewer word.

Die primêre nadeel is dat ’n deel van 
die individuele heterose en maternale 
heterose verlore raak. Aangesien koeie 
sowat een derde van hul rassamestelling 
gemeen het met die bul waarmee hulle 
gepaar word, gaan ’n derde van die po-
tensiële heterose verlore. Die bestuur 
van hierdie stelsel kan kompleks wees 
en bykomende heterose gaan verlore as 
verkeerde parings of inteling plaasvind.

Die drie-ras-rotasiestelsel. Hierdie 
stelsel is dieselfde as ’n twee-ras-rota-
siestelsel, behalwe dat ’n derde ras 
ingebring word. Bykans 86% van die 
moontlike heterose bly behoue as die 
stelsel behoorlik bestuur word. Namate 
méér verskillende rasse in die stelsel in-
gebring word, verhoog die heterose wat 
behoue bly ( TABEL 4 ).

Die nadeel van hierdie rotasiestelsel 
is dat dit moeiliker bestuur as die twee-
ras-stelsel en dat minstens drie teeltrop-
pe nodig is as KI nie toegepas word nie. 
Raskeuse moet versigtig gedoen word 
sodat die ras-aanvulling tussen rasse be-
hoorlik benut kan word. 

Rasse met ’n diverse, genetiese profiel 
kan tot geboorteprobleme lei, asook gro-
ter variasie wat probleme met die voe-
ding en die bemarking van kalwers kan 
veroorsaak.  TABEL 5  toon die uitwerking 
van individuele en maternale heterose, 
terwyl  TABEL 6  die verwagte vlakke van 
heterose vir verskillende kruisteelstel-
sels aandui.

SINTETIESE RASSE
’n Sintetiese of saamgestelde ras is ’n 
ras wat uit twee of meer verskillende 
rasse saamgestel word en pasgemaak is 
om voordeel uit basterkrag te trek son-
der dat met ander rasse gekruis word. 
Sintetiese rasse inkorporeer gewoonlik 
’n kombinasie van rasse waarvan elkeen 
’n eienskap het wat gesog is ten opsigte 
van prestasie en/of aanpasbaarheid. 

Een van die belangrikste voordele van 
’n saamgestelde ras is dat die bestuur 
daarvan taamlik eenvoudig is aangesien 
dit soos ’n suiwer geteelde ras bestuur 
kan word. ’n Bepaalde vlak van hetero-

se kan in ’n sintetiese ras gehandhaaf 
word, solank daar genoeg onverwante 
vaars is wat in elke geslag gebruik kan 
word om inteling te voorkom.

Die grootste nadeel van sintetiese 
rasse is dat inteling mettertyd ’n verlies 
aan heterose kan veroorsaak omdat 
hulle uit ’n klein genetiese basis geteel 
word.
 
TERMINALE STELSEL
Hierdie kruisteelstelsel gebruik ’n spesi-
fieke patroon waarin ’n bepaalde bulras 
deurgaans met ’n rasegte of gekruis-
de koei gepaar word en alle nageslag 
verkoop word. Vervangingsverse word 
van buite ingekoop. Wat die manlike 
lyn betref, word aspekte, soos ’n hoë 
groeipotensiaal en goeie karkasken-
merke, hoog geag. 

Heterose-voordele word ten bes-
te benut wanneer ’n kruisgeteelde 
koei (F1) met ’n vaar van ’n derde ras 
gepaar word. In hierdie stelsel word 
vroulike diere geselekteer om by die 
omgewing en hulpbronne aan te pas, 
terwyl manlike diere geselekteer word 
vir eindproduk-teikens, soos groei- en 
karkaseienskappe. Een van die grootste 

probleme in die stelsel is om ’n volhoub-
are bron van vervangingsverse van ’n 
hoë gehalte te kry.

ROTASIE-TERMINAAL
Hierdie stelsel kombineer die beste as-
pekte van die tradisionele rotasiestel-
sels en statiese terminale stelsels. Die 
rotasiegedeelte van die stelsel voorsien 
die vervangingsverse, terwyl die termi-
nale gedeelte toelaat dat die meeste 
van die bemarkte kalwers deur vinnig 
groeiende bulle gelewer word.

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

Die grootste nadeel van hierdie stelsel 
is dat ’n groot kudde van minstens 100 
koeie nodig is en dat die stelsel hoë be-
stuursvlakke vereis.

Prof. Frikkie Neser is verbonde aan die 
departement van vee, wild en weiding 
aan die Universiteit van die Vrystaat. 
Mnr. Michael Potso was ’n student aan 
die Universiteit van die Vrystaat en 
werk tans in Botswana. 
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Burnie Staal: 082 463 0358
www.bosblanco.co.za

Met meer as 4 veilings 

jaarliks bewys Bos Blanco 

dat ons een van Suid-Afrika 

se top produsente is.

Bos Blanco gebruik slegs die beste beproefde vaars 
uit die beste voorspelbare, suiwer Manso-lyne wat 

wêreldwyd die grootste invloed op die  
Brahmanbedryf het.

Ons vroulike wit 

kudde is geselekt
eer 

uit 6 000 wit Bos-

kalwers wat oor 25 

jaar gebore is.

BOS BLANCOBOS BLANCO
Bos Blanco het na 7 Afrika-lande geregistreerde 
Brahmanbulle, verse en semen uitgevoer.

TABEL 6: VERWAGTE VLAKKE VAN HETEROSE VIR 
VERSKILLENDE KRUISTEELSTELSELS (GREINER, 2010)

Paringstelsel
Maksimum 
heterose 

(%)

Toename in 
speengewig 

per koei 
gedek (%)

Suiwer geteel 0 0

Twee-ras-rotasie 67 16

Drie-ras-rotasie 86 20

Terminale vaar gepaar 
met aangekoopte, vroulike 
F1-diere 100 23-28

Twee-ras-rotasie en termi-
nale vaar 90 21

Twee-ras-komposiet 50 12

Drie-ras-komposiet 63 15

Vier-ras-komposiet 75 18

TABEL 4: KOEIPRODUKTIWITEIT (PERSENTASIE STYGING VAN KILOGRAM KALF PER GROOTVEE-EENHEID) MET 
INAGNEMING VAN KALFPERSENTASIE BEHAAL IN PROEWE OP DIE VAALHARTS-PROEFPLAAS (THEUNISSEN, 
2013)

Koeie gebruik

Bulle gebruik

Afrikaner (A) Brahman (B) Charolais (C) Hereford (H) Simmentaler 
(S) Gem.

A 110 12 16 6 14 12

BA 2 6 21 15 21 13

CA 19 35 30 28 33 29

HA 28 41 46 34 46 39

SA 16 26 30 29 21 23

TABEL 5: UITWERKING VAN INDIVIDUELE EN MATERNALE HETEROSE OP GEWIG IN PROEWE (PERSENTASE 
VERBETERING) OP DIE VAALHARTS-PROEFPLAAS (THEUNISSEN, 2013)

Geboortegewig Speengewig 19-maande-vers-
gewig Koeigewig

Individuele heterose

Indicus x Sanga 4,8 14,7 36,4 17,9

Taurus x Sanga 1,1 4,8 13,4 2,1

Indicus x Taurus 2,5 29,3 54,2 52,3

Taurus x Taurus -1,1 9,6 3,3 7,3

Gemiddeld 1,2 14,7 24,9 19,1

Maternale heterose

Indicus x Sanga -2,4 5,5 -16,2 -10,6

Taurus x Sanga 1,5 19,7 20,3 20,3

Gemiddeld 0,5 16,1 15,0 12,6

Die genetiese effek 
van kruisteling is die 
teenoorgestelde van 
dié van inteling.
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S
waar speenkalwers is koning 
op Lemcke Ranches van mnr. 
Rudi Lemcke en sy vrou, Ada, 
wat saam met hul seuns, Hugo 

en Quinten, met sowat 4 000 kommer-
siële koeie, 800 Brahmane, 300 Sim-
mentalers en 100 Charolais by Ghanzi 
in die weste van Botswana boer.

Rudi was een die eerste Botswanaboe-
re wat rasegte vroulike Brahmane van 
Suid-Afrika af ingevoer het. Hy verkoop 
nie meer bulle nie, maar gebruik die 
beste 700 koeie om vir homself stoet-
bulle te teel.

Die boerdery in hierdie deel van Bo-
tswana met sy goeie soetveld-savanna 
en reënval van gemiddeld 450 mm per 
jaar is op speenkalfproduksie ingestel. 
Omdat hy nie ’n kalftyd het nie, bemark 
Rudi speenkalwers deur die hele jaar. 

Hy verkoop hulle regstreeks van hul 
moeders af wanneer hy hulle speen. 
Alles word verkoop aan die Feedmas-
ter-voerkraal in Gaborone, wat week-
liks of tweeweekliks vragmotors stuur 
om die kalwers op die plaas te laai. Die 
voerkraalagent weeg die kalwers wan-
neer hulle opklim. 

Een besending van 3 000 speenkal-
wers het gemiddeld 272 kg stuk ge-
weeg. Die speenkalfprys was die afge-
lope jaar redelik konstant op P12,50/kg 
(sowat R16,50/kg). “ ’n Mens kan goed 
vaar met so ’n prys. ’n Koei kos my so-
wat P800 (sowat R1 060) per jaar aan 
lekke, veeartsenykoste en salarisse. Ek 

 LIGGING 

Ghanzi, 
Botswana

Basterkrag werk 
vir Botswana
Die aanwending van 
basterkrag deur die 
Brahman met ander 
rasse te kruis, speel ’n 
belangrike rol in hierdie 
groot beesboerdery in 
Botswana.

verdien ook heelwat geld vir koeie wat 
ek uitskot, veral vir die groterige Brah-
mankoeie wat 80% van my beeskudde 
uitmaak,” sê Rudi.

(Volgens ’n bron is die speenkalfprys 
reeds die afgelope vier jaar dieselfde. 
Wanneer speenkalwers aan die voer-
krale lewer word en hulle weeg meer as 
260 kg, kan die boer R18,50/kg verwag.)

SOMS TEKORT
Daar is soms ’n tekort aan beesvleis in 
Botswana, gewoonlik van November tot 
Januarie, wanneer beeste in ’n goeie 
kondisie skaars is. Dan bemark hy ou 
koeie, terwyl hulle in ’n goeie kondisie 
is, en koeie wat nie gekalf het nie. Die 
diere word aan Senn Foods in Gaborone 
verkoop, wat verwerkte produkte, soos 
polonie, maak.

In die volop tyd kry hy sowat P18/kg 
(sowat R23/kg) vir koeie, maar Rudi 
verkoop hulle eerder wanneer die prys 
in November, Desember en Januarie 
tot P25/kg (sowat R33/kg) kan styg. 
Dan kry hy gemiddeld P6 500 (sowat 
R8 590) vir ’n koei, wat ’n groot verskil 
aan sy inkomste en wins maak. Om-
dat hy op so ’n groot skaal boer, het 
hy al tot 700 koeie gedurende dié drie 
maande verkoop.

Geen bees word gevoer nie. Hulle kry 
in die somer net ’n sout-en-fosfaat-lek 
(nege maande van die jaar) en ’n pro-
teïenlek van Julie tot September of tot 
Oktober as dit later begin reën.

KRUISTEELPROGRAM
Die boerdery vervang sowat 50 bul-
le van die verskillende rasse per jaar. 
Daarom selekteer hulle streng om net 
die topbulle te behou; spesifiek dié wat 
die kudde kan help verbeter. Jonger 
bulle is baie flukser. Bulle word uitge-
skot weens onvrugbaarheid, beserings 
en ouderdom.

KRUISTELING 
Rudi wil verseker hy boer met die reg-
te beesrasse vir sy toestande. Daarom 
doen hy nou proewe met verskillende 
rasse sodat hy later kan besluit wat die 
beste daar werk. “Beesboerdery moenie 
oor sentiment gaan nie, maar oor die 
beste rasse in ’n kruisteelprogram,” ver-
duidelik hy. Die boerdery se hoofdoelwit 
is immers om swaar speenkalwers in ’n 

’n Simbra-tipe kalf by sy rasegte Brah-
manmoeder. Die boerdery is op die teel 
van swaar speenkalwers vir die mark in 
Botswana ingestel.
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Mnr. Rudi en me. Ada Lehmke by een van 
hul Brahmanstoetbulle. Hulle verkoop nie 
meer bulle nie, maar gebruik die beste 700 
koeie om vir hulself stoetbulle te teel.

kruisteelstelsel te lewer waarmee hulle 
die meeste geld kan verdien.

“Daar is goeie diere in elke ras. Ek 
verkies ’n vroegrypkoei met goeie 
kloue wat veral in die winter na haar-
self kan kyk en met net ’n bietjie lek 
kondisie behou en weer dragtig raak. 
Ek meet nie die lekinname nie, maar 
sorg dat daar altyd genoeg lek in die 
bakke is en plaas weekliks lek uit,” 
vertel hy.

Al die tipes wat hy uit die verskillende 
rasse teel, is mooi mediumraambeeste.

Hy gebruik Sussexbulle by al die ras-
se om die verse die eerste keer te dek. 
Rudi hou van die Sussex omdat dit ’n 
vroegryp, vrugbare, mak ras is. Hier-
die kruiskoeie lewer uiteindelik mooi 
speenkalwers wat gou vet word. Die 

voordeel van Sussexbulle by Brahman-
koeie is dat die Brahman se gehardheid 
en langlewendheid behoue bly.

Simmentalerbulle word ook baie 
gebruik danksy dié ras se hoë vrug-
baarheid en goeie voeromsetting. 

Die Brahman-Simmentaler-kruisings 
(Simbra-tipe) word goeie koeie wat 
swaar kalwers speen. Hulle behou ook 
die goeie eienskappe van die Brah-
man, soos aanpasbaarheid en goeie 
moeder eienskappe.



JJ Liebenberg
Sel +27 (0)82 347 3822
Tel +27 (0)14 940 0038
Epos shl@nwisp.co.zaHannes Liebenberg

GESELEKTEERDE 
TOP GENETIKA

GEHARDE 
BULLE

PRESTEER GOED IN NAMIBIË, 
BOTSWANA EN SUID-AFRIKA

PRESTEER GOED IN NAMIBIË, 
BOTSWANA EN SUID-AFRIKA

Die tuiste van geharde, veld-aangepaste stoetbeeste.

Bulle en 

vroulike 

diere  te 

koop.
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RUAN SCHUTTE

M
et ’n toename in die vraag 
na voedsel in Suid-Afri-
ka moet boere meer kan 
produseer met minder 

produksiemiddele. Die drastiese veran-
dering en wisselvalligheid in die speen-
kalfstelsel ten opsigte van produksiekos-
te en kalwers se waarde het baie boere 
opnuut laat nadink oor die waarde van 
heterose binne die prysstruktuur van die 
huidige vleisbedryf.

Maniere om die doeltreffendheid en 
winsgewendheid van speenkalfpro-
duksie te verbeter, word voortdurend 
gesoek. Winsgewendheid kan verhoog 
word deur die volume van produksie (die 
gewig van kalwers wat bemark word)  
en/of die waarde van die produkte wat 
verkoop word (die verbetering van ge-
halte) te verhoog.

Die vermindering van produksiekoste, 
en dus die gelykspeelprys, kan ook be-
teken dat winsgewendheid verbeter. Nog 
beter, vanweë die verbetering in die ver-
houding van insetkoste teenoor uitset-
koste moet winste styg.

Mnr. Ruan Schutte, nagraadse student  
aan die eenheid vir lewendehawe- en 
wild-ekonomie aan die Universiteit van  
die Vrystaat.

Heterose kan koste 
vir boere bespaar
Elke boer wil graag koste bespaar en winste  
verhoog. Heterose is dalk net die opsie om te 
oorweeg wanneer ekonomiese faktore ’n voorrang-
saak in die boer se toekomsbeplanning is.

SELEKSIE VAN RAS
Heterose is die toename in groei, groot-
te, vrugbaarheid en ander karakter-
eienskappe van die nageslag wat oor-
gedra word deur die kruisteling van die 
ouers. Die seleksie van die korrekte ras 
is die belangrike eerste stap na die be-
gin van ’n kruistelingstelsel. Volgens The 
value of heterosis in cow herds deur Mat-
thew L. Spangler van die Universiteit van 
Tennessee is die keuse van ’n ras (rasse) 
afhanklik van: 

■■ Produksie- en bemarkingsdoelwitte.
■■ Produksie-omgewing.
■■ Beskikbare voedselbron en arbeid.
Die keuse van ’n ras wat die beste by 

jou produksie-omgewing pas, is onder-
hewig aan verskeie faktore, insluitend 
die beskikbaarheid van voer en die vlak 
van stres (temperatuur, hoeveelheid 
vog, ens.). 

Vir kommersiële beesboere kan die 
toepassing van tegnologie en telingstel-
sels — wat die gehalte en volume van 
produksie verhoog en die produksiekos-
te verminder — noodsaaklik wees om die 

mededingende posisie van die boerdery 
in stand te hou of te verbeter. 

Sommige boere dink deur die vesti-
ging van ’n meer konvensionele, reguit 
teelstelsel, kan die eindproduk se waar-
de-eienskappe verbeter. Ander boere 
oorweeg die toepassing van ’n beplande 
kruistelingstelsel om sodoende die waar-
de van basterkrag vas te lê. 

In albei gevalle moet boere die waarde 
wat deur heterose of basterkrag verkry 
word, in ag neem om ’n ingeligte besluit 
te kan neem.

PERSENTASIE HETEROSE
Om dit ten volle te verstaan, is dit be-
langrik om te weet wat verkoop word, en 
hoe om dit te verkoop. Die aantrekkings-
krag van premies vir vleisbeeskarkasse 
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van ’n hoë gehalte is groot. Die boer wat 
kalwers op speenouderdom verkoop, het 
’n beperkte geleentheid om die waarde 
van seleksiedruk op die gehalte van die 
eindproduk deur middel van heterose 
vas te lê. Selfs al lewer hy die kalwers, 
word die boer net beloon vir ’n fraksie 
van die waarde wat hy toegevoeg het. 

Om die persentasie heterose te be-
paal, word Spangler se formule gebruik, 
naamlik: 
% Heterose = [(crossbred average – 
straight bred average)/straight bred] x 
100 

’n Eenvoudige voorbeeld van die persen-
tasie heterose sal wees: Die gemiddelde 
speengewig van ’n trop Ras A-koeie wat 
geteel word met Ras B-bulle. Die gemid-
delde speengewig van die F1-kalwers is 
240 kg, die gemiddelde speengewig van 
Ras A is 205 kg en die gemiddelde speen-
gewig van Ras B is 250 kg. 
Die kilogram heterose sou wees: 
Kg = 240 – [(205 + 250)/2] = 12,5kg 
en die persentasie van heterose sou wees: 
% Heterose = 12,5 / [(205+250)/2] x 100 
= 5,5% 

VERBETER OORERFLIKHEID
Die lae oorerflikheidseienskappe 
(reproduktiewe eienskappe) vind die 
meeste baat by die heterose-proses. 
Dié eienskappe het in die algemeen 
’n oorerflikheid van minder as 10% 
en kan verbeter word deur middel 
van die voldoende gebruik van kruis-
telingstelsels. 

Aan die ander kant raak die waarde 
van heterose elke koei in die kudde 
en dit is ’n waarde wat vasgevang kan 
word, maak nie saak hoe die kalwers 
verkoop word nie. Dit is nie ’n premie 
van R20, R40 of R60 stuk wat die boer 
kan kry vir die verkoop van kalwers nie. 
Die heterosepremie is baie meer.

Die gebruik van kruisteling bied twee 
afsonderlike, belangrike voordele bo 
die gebruik van ’n enkele ras. 

In die eerste plek het kruisteeldiere 
heterose of basterkrag. Tweedens het 
die kruisteeldiere ’n kombinasie van die 
krag van die ouers se rasse. 

Die term raskomplementariteit word 
dikwels gebruik om raskombinasies te 
beskryf, wat hoogs wenslike nageslagte 
vir ’n wye verskeidenheid eienskappe 
produseer. Met nuttige ras- expected 
progeny differences (EPD’s) en aanpas-
singsfaktore, kan doeltreffend geselek-
teer word vir die verbetering in ’n wye 
verskeidenheid eienskappe, insluitend 
karkaseienskappe. 

Die verbetering in koei/kalf-produksie 
as gevolg van heterose word toege-
skryf aan ’n gekruisde koei en ’n kruis-
kalf. Heterose verskaf die grootste ver-
betering in lae oorerflike eien skappe. 

Eienskappe, soos vrugbaarheid en 
langslewendheid, wat noodsaaklik vir 
koei/kalf-winsgewendheid is, het ’n lae 
oorerflikheid. Hierdie eienskappe rea-
geer stadig met seleksie, maar hetero-
se deur kruisteling kan diere se presta-
sie aansienlik verbeter.

GROTER INKOMSTE
Volgens dr. Bob Weaber van die 
Staatsuniversiteit van Kansas in 
Amerika kom die grootste ekonomie-
se voordeel vir kommer siële boere 
van kruisteling met gekruisde koeie. 
Kruisteling het bewys dat dit ’n uit-
stekende metode is om reproduktie-
we doeltreffendheid en produktiwi-
teit in vleisbeeste te verbeter. (Sien 
artikel hiernaas.)

’n Eenvoudige voorbeeld is dat ’n 
verbetering van 5,5% in heterose 
(min of meer 12,5 kg in speenge-
wig) in ’n kudde van 100 koeie min 
of meer R21 000 tot R27 500 méér 
kan genereer, na gelang van die 
speenkalfprys. 

As ’n boer sy winsgewendheid wil 
verhoog, moet die benutting van 
heterose deel van sy plan wees. Vir 
party boere kan dit die eenvoudig-
ste wees om verse of koeie wat in-
pas by hul kudde, by ’n betroubare 
bron te koop. Ander boere kan weer 
verkies om hul eie diere te teel en 
groot te maak. 

Om diere te kies met eienskappe 
wat geskik is vir die bestuurstelsel en 
die omgewing, is ook ’n goeie opsie, 
hoewel dit langer kan duur om die 
gewenste veranderinge aan te bring. 

Die toepassing van ’n goeie kruiste-
lingplan sal ’n gunstige uitwerking op 
die boerdery hê. Dit sal ook help om die 
gehalte van die koeikudde en die kal- 
wers wat gelewer word, te verbeter.
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HEEL BO: Prof. Bob Weaber. 

BO: Om te verseker dat koeie hul lig-
gaamskondisie handhaaf en dus weer 
dragtig kan raak en ’n kalf speen, moet die 
koei se doeltreffendheid van voerbenutting 
verbeter word deur die koei by die omge-
wing aan te pas, want die boer kan nie die 
omgewing by die koei aanpas nie. 
Foto: Charl van Rooyen 

Basterkrag verbeter 
kalfsyfer met 6%
’n Koei moet in ’n goeie kondisie wees om weer 
dragtig te raak. Daarom is dit belangrik dat sy by 
haar omgewing aangepas moet wees sodat sy die 
voer doeltreffend kan benut.

D
ie benutting van basterkrag 
verseker nie net ’n swaarder 
speengewig nie, maar kan 
die kalfsyfer met tot 6% 

verhoog, volgens prof. Bob Weaber, 
spesialis in koei-kalf-voorligting aan die 
Kansas-staatsuniversiteit (K-State) in 
Amerika.

Hy het op ‘n vorige Veeskool wat 
deur die Lewendehawe Registrerende 
Federasie (LRF), Breedplan en Land-
bouweekblad by Aldam aangebied 
is, gesê om te verseker dat koeie hul 
liggaamskondisie behou en weer drag-
tig kan raak en ’n kalf speen, moet die 
koei se doeltreffendheid van voerbe-
nutting verbeter word deur die koei 
by die omgewing aan te pas, want die 
boer kan nie die omgewing by die koei 
aanpas nie.

BENUT BASTERKRAG 
Een metode om reproduksie te verbe-
ter, is deur die benutting van baster-
krag. Daardeur kan die kalfsyfer vol-
gens Amerikaanse navorsing met 6% 
verbeter, die kalf se vermoë om tot 
speentyd te oorleef met 4%, speenge-
wig met 8%, die kalf se jaaroudgewig 
met 4%, karkaseienskappe met tot 2% 
en speengewig per koei wat dragtig 
raak, met 23% styg.

Verder is daar ’n aansienlike ver-
betering in eienskappe met ’n lae 
oorerflikheid, soos dragtigheid, terwyl 
weerstand teen die asemhalingsiekte 
by beeste (BRD) verhoog word. ’n Bos 
taurus x Bos taurus-kruising verbeter 
ook koeiproduksie met 20-25% en ’n 

Bos indicus x Bos taurus-kruising in tro-
piese gebiede met 50%. In die proses 
styg die inkomste, terwyl die koste van 
produksiemiddele daal. “Meer as die 
helfte van hierdie toenames is danksy 
die gebruik van kruisraskoeie,” het hy 
gesê. Sien bygaande  GRAFIEK . 

RANDWAARDE VAN  BASTERKRAG
Hy het verduidelik hoe basterkrag ’n 
boer se inkomste kan verhoog en het 
as voorbeeld ’n kudde van 100 koeie, 
met ’n speenpersentasie van 80 en 
speengewig van 261 kg (575 pond) oor 
’n tydperk van tien jaar gebruik.

As die oorlewing van kalwers tot 
op speenouderdom met 6% en die 
speengewig met 4% verbeter, is dit 
gelykstaande aan 18 ekstra kalwers per 
jaar. In Amerika beteken dit dat baster-
krag die inkomste per koei jaarliks met 
$250 (R3 500) laat styg.

PERSENTASIE VERBETERING IN SPEENGEWIG 
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D
aar is méér variasie binne ’n 
ras as tussen rasse, sê mnr. 
Roelie van Reenen, hoof van 
die verskafffingsketting van die 

Beefmaster-voerkraal buite Christiana, op 
’n vraag oor die waarde wat kruisras-speen-
kalwers vir ’n voerkraal inhou.

Dit gaan dus nie soseer oor watter 
kruisings die beste in die voerkraal 
presteer nie, maar oor wat vooraf met 
daardie kalf gebeur, nog voordat hy by 
die voerkraal aankom.

Hy lê klem op drie belangrike aspekte 
van beesboerdery wat vir die voer-
kraaleienaar deurslaggewend is wan-
neer hy speenkalwers aankoop:

■■ Het die boer die beste teelmateriaal 
geselekteer om die kruiskalf te teel?

■■ Het hy deurgaans bestuur van die hoog-
ste gehalte in sy kudde toegepas?

■■ Het hy ’n goeie verhouding met die voer-
kraal wat sy vee aankoop?
’n Boer moet die produk verkoop wat 

hy produseer; maak nie saak of dit 
mielies of vleis is nie. 

Net soos ’n mielieboer net die beste 
saad, kultivar, plaagdoders en boer-
derymetodes gebruik om ’n groot 
oes van ’n hoogstaande gehalte in te 
samel, moet die beesboer ook seker 
maak hy doen alles in sy vermoë om 
’n speenkalf van die allerbeste gehalte 
te teel.

GOEIE TEELMATERIAAL
Dit begin by die teelmateriaal wat hy 
gebruik. Dit behels gevolglik dat hy 
die beste bulle met die beste koeie 

BO en REGS: Kruisrasbeeste in die Beefmaster-voerkraal buite Christiana. Die voerkraal 
bestaan reeds sedert die vroeë 1980’s. 
Foto: Beefmaster-voerkraal

Kruiskalwers is goed vir  
voerkraal, maar tel nie alles
Om die grootste waarde van sy beesboerdery 
te ontsluit, moet die boer wat basterkrag benut 
deur kruiskalwers te teel, ook seker maak dat hy 
die beste teelmateriaal selekteer, uitmuntende 
bestuur toepas en ’n goeie, betroubare mark vir 
sy slagbeeste bekom.

moet paar. In dié opsig is dit belangri-
ker as watter rasse hy kruis. Moenie 
minderwaardige bulle en koeie 
gebruik nie, want dan is die kans goed 
dat hul kruiskalwers ook minder-
waardig sal wees en dus swak in die 
voerkraal groei.

Die boer moet ook deurgaans goeie 
kuddebestuur toepas; van weidings- 
tot by gesondheidsbestuur om te ver-
seker hy lewer gesonde speenkalwers 
wat vinnig in die voerkraal sal groei.

Roelie sê die derde belangrike ding 
waarna die boer moet oplet, is om ’n  
betroubare mark vir sy slagvee te kry. 

“As die boer ’n produk produseer, 
moet dit na ’n mark toe gaan. As hy 
nie ’n goeie kennis van en verhouding 

met sy afsetgebied het nie, sal sy 
bemarking nie slaag nie. Indien hy ’n 
goeie verhouding met sy voerkraal 
het, weet hy ook wat die mark wil hê 
en kan hy daarvolgens teel. Dan kan 
hy méér geld vir sy kalwers kry.

“Gevolglik is dit ook belangrik dat 
die boer terugvoering van sy mark 
kry. Die voerkraaleienaar moet met 
hom praat oor die kalwers wat hy 
gelewer het, sodat hy kan verbeter as 
dit nodig is,” sê Roelie.

Dit help nie dat ’n boer tussen 
verskillende markte rondspring in ’n 
poging om méér geld te kry nie. Dit 
is dikwels vir albei partye beter om ’n 
goeie werks- en vertrouensverhou-
ding op te bou.

 LIGGING 

Christiana,
Noordwes
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Mnr. Roelie van Reenen

VOERKRAAL SE BEHOEFTES
Die voerkraal moet dus ook sy 
verskaffers ken en weet of hulle aan 
die maatstawwe vir goeie teelma-
teriaal en puik kuddebestuur vol-
doen. “Die teelmateriaal en vlak van 
bestuur bepaal uiteindelik watter op-
brengs ons op ons kapitaal gaan kry 
wanneer ons ’n boer se speenkalwers 
koop. Dit bepaal dus ook watter prys 
ons vir hom kan aanbied,” sê Roelie.

“Sekere rasse het wel ’n beter 
groeipotensiaal as ander, maar as die 
boer se kuddebestuur nie na wens is 
nie, kan dit gebeur dat hy siek kalwers 
verkoop. ’n Voerkraal is gevolglik 
bereid om ’n pryspremie te betaal vir 
speenkalwers van ’n bepaalde boer 
wat diere van ’n topgehalte lewer.

“Die boer kan dus volgens ’n ras of 
bepaalde kruising selekteer om sy 
kans te verbeter om meer geld vir 
speenkalwers te kry. As hy dan ook 
goeie teelmateriaal gebruik en goeie 
bestuur toepas, sal hy slaag.

“Die koste van produksie maak vir 
ons baie saak, want ’n voerkraal soek 
’n goeie opbrengs op kapitaal. Dit 
word deur voerkoste beïnvloed. 

Wanneer die voerkoste hoog is, soek 

’n Voerkraal is bereid om ’n pryspremie te 
betaal vir speenkalwers van ’n bepaalde boer 
wat speenkalwers van topgehalte aanbied.

 ons ’n vroeë tot mediumryptipe 
speenkalf. As die voerkoste laag is, 
soek ons eerder na laatrypdiere,”  
sê Roelie. 

Op die keper beskou, is dit dus wat 
gebeur vóórdat die speenkalf by die 
voerkraal aankom, wat  werklik saak 
maak. Basterkrag is goed, maar daar 
is ’n legio ander faktore waarna die 
boer moet oplet.
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BRAHMAN GERRIT BEZUIDENHOUT 

 LIGGING 

Pretoria,
Gauteng

Brahmane bobaas vir 
opkomende boere
Die Swartdamgebied 
noordwes van Pretoria 
is kommunale grond 
waar verskeie op-
komende boere se vee 
daagliks in veral vleie en 
op suurveld wei. ’n Hele 
aantal van hulle besef 
en benut die voordeel 
van kruisteling met die 
Brahman.

M
nre. Thabiso en Zebedius 
Deane se oupa het al in 
die 1930’s naby Pretoria 
met vee begin boer en 

vandag hou dié twee neefs die fami-
lienaam hoog met ’n pragtige kudde. 
Thabiso vertel dat hulle ’n geslote kud-
de bedryf met twee Brahmanbulle en 
een Simmentalerbul wat bedags in ’n 
afsonderlike kamp naby die huis ge-
hou word, terwyl die koeie en kalwers 
veld toe gestuur word.

“Ons is baie beïndruk met die manier 
waarop die Brahmane in ons omge-

wing floreer. Hulle behou hul kondisie 
gedurende die moeilike wintermaande 
en hul groeikragtigheid is uitstekend,” 
sê Thabiso. Die bulle kry benewens ’n 
bietjie lusernhooi en melasse geen by-
voeding nie. 

Weens probleme met veediefstal in 
die gebied word diere op ’n baie jong 
ouderdom gebrandmerk. Benewens 
die boer se eie brandmerk wat op die 
boud aangebring word, word die spesi-
fieke gebied se brandmerk op die blad 
geplaas. Op dié manier kan vee vinnig 
geïdentifiseer word.

Benewens die benutting van die Brah-
man se groeikrag, kruisteel Thabiso en 
Zebedius ook met Afrikaner- en Sim-
mentalerbulle om uiergesondheid en 
genoeg melk te verseker. “Kruisteling 
werk baie goed om swaarder diere te 
teel, maar jy wil seker maak jou koeie 
kan die kalf grootmaak,” sê Thabiso.

BONT KUDDE EN WIT KUDDE
By mnre. Hophney en Lawrence Male-
ka word twee kuddes aangehou: ’n wit 
kudde wat deur die Malekas as ’n toe-
komstige stoetkudde beskou word, en ’n 
kommersiële, bont kudde. Die broers het 
in 2011 hul eerste Brahmanbul by hul be-
staande kudde gevoeg en het nie weer 
teruggekyk nie. “Brahmane pas baie 
goed in die omgewing aan, veral wat be-
tref die ras se goeie siekteweerstand,” 
sê Hophney. 

Weens die vlei-agtigheid van baie van 
die omgewing se weidings is inwendi-
ge parasiete ’n groot probleem, terwyl 
bontpootbosluise ook die siektebela-
ding verhoog met veral hartwater wat 

Mnre. Levy (links) en Isaac Tshoke is gerekende boere met ’n kommersiële kudde waarop hulle 
’n vierpuntkruising toepas. Levy sê egter dat die Brahman hul kudde se basisras is en dat hulle 
elke keer weer terugkruis na die Brahman toe. 

BO: Mnre. Thabiso en Zebedius Deane is 
bekende beesboere in die Swartdamgebied 
naby Pretoria. Kruisteling met Brahman- en 
Simmentalerbulle gee hulle ’n swaarder kalf.



-
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BRAHMAN

1. Mnr. Thabiso Deane glo in die beste bulle vir sy kudde. Hier is sy twee Brahmanbulle.

2. Mnr. Levy Tshoke se Brahmankudde. Die beeste wei op oorwegend suurveld met ’n swaar
parasietbelading, maar Levy meen die Brahman se natuurlike gehardheid en weerstand bete-
ken dat sy diere minder siek word en beter presteer op harde weidings.

3. Mnre. Lawrence (links) en Hophney Maleka bedryf twee afsonderlike Brahmankuddes waar-
van een rasegte wit Brahmane en die tweede ’n kruiskudde van Brahman en Simmentaler is.

kan maai onder vee. Die Brahman se 
natuurlike weerstand, gekoppel aan sy 
gladde haarkleed, beperk siektegevalle 
egter tot die minimum. “Brahmane word 
nie maklik siek nie, wat ons medisy-
ne-uitgawes verminder,” sê Hophney. 

Hulle maak speenkalwers groot tot 
op 200-300 kg waarna die kalwers op 
veilings verkoop word. Om gewigstoe-
name verder te stimuleer, kruisteel 
Hophney sy koeie ook met ’n Simmen-
talerbul. “Kruisteling werk baie goed 
in ons omgewing. Ons sukkel nie met 
speenprobleme nie en die Brahman se 
moederinstink help om mooi kalwers 
groot te maak. Die kalwers is gesog op 
die veilings,” sê Hophney.

KENNIS IS GOUD WERD
Mnr. Levy Tshoke en sy seun Isaac 
boer op ’n plaas wat deur die des-
tyd se Bophuthatswana-regering aan 
hulle geskenk is. Die plaas is sowat 
650 ha groot. Benewens die suur-
veldweiding, loop die kudde in die 
winter ook op mieliereste. Hy het 
bloubuffelgras op sy suurveldwei-
ding aangeplant om die drakrag van 
sy weidings te verhoog.

Levy se grootste fokuspunt in sy 
kudde is vrugbaarheid. Hy vertel dat 
die Brahman bobaas bly om kalwers 
met ’n goeie gewig te lewer. “Ek het 
my eerste Brahmanbul al in 2003 ge-
koop. Daarna het nog drie Brahman-
bulle gevolg, voordat ek in 2010 my 
eerste Simbrabul bygevoeg het. Om 
ons kruisteling te bevorder en om ge-
noeg melk te verseker, het ek daarna 
twee Simmentalerbulle gekoop, asook 
’n Limousinbul. Die Brahmane bly eg- ter die kern van my kudde vanweë die 

ras se gehardheid, goeie moederin-
stink en swaarder kalwers,” sê Levy.

Sy kudde loop bedags op die wei-
dings, maar word elke aand weer 
kraal toe gejaag, veral weens die ern-
stige probleem met veediefstal wat 
in die omgewing voorkom. “Ons gee 
ons kudde nou en dan ’n lekblok as-
ook ’n fosfaatlek wat ons self meng. 
Tesame daarmee kry ons beeste ook 
melasse en sout om voerinname te 
verhoog,” sê Levy.

Oor die gehardheid van die Brahman 

sê Levy sy beeste loop gemaklik ver 
om te wei en dat die ras maklik kruis. 
Boonop is die kruiskalwers vinnige 
groeiers. “Ons bemark die diere op so-
wat 200 kg en ons kalwers is gesog op 
plaaslike veilings. Ons sukkel nie om 
hulle van die hand te sit nie,” sê hy. 

“Die grootste geheim van ’n sukses-
volle beesboerdery lê daarin dat jy 
die kennis wat jy oor die jare opdoen, 
hetsy deur jou eie ervarings of deur 
die raad wat jy van professionele men-
se kry, elke keer moet toepas om die 
beste resultate te behaal,” sê Levy.1

2

3



Beste Brahmane in Bosveld

Limpopo KlubLimpopo Klub

Beeste wat in 
die skouring, 

veld en 
voerkraal 
presteer!

Rohan en Ernie Beukes
0824608440/0845807462

ranzabrahmane@live.co.za
Ranza Brahmane • Plaas Einde • Northam
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of it….
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Modimolle
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Toe ons in 2013 begin het om met 
Sir Christoff te skou en hom te bemark, 
het ons voorspel dat hy die bul van die 
toekoms vir R10 Brahmane gaan wees!

Hierdie bul is ligjare voor sy tyd wat betref 
Rasegtheid, Lengte, Bespiering, Been, Klas, Styl, Skoon onderlyn.

R10 SIR CHRISTOFF 314/12

OPPERSTE KAMPIOEN 
PRETORIA 2015

Hy het net op die regte tyd gekom om oor te neem by 
die Legendariese R10 Power Manso 67/02

Llewellyn & Corrie Labuschagne
Posbus 17  |  Letsitele 0885  |  e-pos: llewellyn@rten.co.za

Sel: +27 (0)82 579 5479  • +27 (0)82 820 4710

www.r10brahmans.co.za

SPESIALE KUDDEVAARS KOM
ALTYD UIT SPESIALE KOEIFAMILIES



Hierdie sakeman van Pretoria se doelwit is om die 
beste Brahmanteler in Suid-Afrika te word, en dit 
binne 10 jaar, skryf Wayne Southwood.

NAVRAE: Paul Duarte: e-pos: paul@duarte.co.za; 
sel 083 602 1033;  webwerf: www.duarte.co.za

Om sy doelwit te bereik, het mnr. Paul Duarte al die beste 
Brahmanteeldiere gekoop wat hy kon vind. 

Sy grootste trots is een van sy onlangse aankope, die 
sewemalige kampioenbul R10 12314 Sir Christoff, wat die 

nuwe SA rekordprys behaal het. Paul het R800 000 vir die bul betaal.

GOEIE GENE
Die beeste waarin hy belê het, kom uit bloedlyne wat die grootste 
invloed op die Suid-Afrikaanse Brahmanbedryf gehad het. 

Sir Christoff is ’n bul met ’n lang lyf, uitsonderlike bespiering en 
beraamde BLUP-teelwaardes wat bo die nasionale gemiddelde uit-
staan. Sy Rangeland-weidingsindeks is fenomenaal en sy stamboom 
is gelaai met die beste genetiese eienskappe wat geld kan koop.

DIE PLAN
Paul beoog om ’n beter bloedlyn te teel deur soveel koeie moontlik 
deur Sir Christoff te laat dek. Die nageslag sal lyngeteel word (dus 
gepaar word met goeie bulle in die bloedlyn). 

Dit sal die koeilyn versterk en hul teelwaardes meer voorspelbaar 
en betroubaar maak. Later wil hy een van J.D. Hudgins Inc, ’n stoetery 
in Amerika, se topvyf bulle invoer om met die lyngeteelde nageslag 
te paar.

Paul het begin met ’n suksesvolle program met kunsmatige insemi-
nasie waarvoor hy die beste internasionale bloedlyne gebruik. 

DIE KUDDE
Paul het van die beste Brahman-kuddekoeie versamel wat hy by 
Suid-Afrikaanse telers kon kry. Voordat hy enige bees aangekoop het, 
het hy by die beeskenner Paul van Vuuren en die topvyf telers in die 
land gaan kers opsteek en raad gekry. 

Paul Duarte omring homself met vooraanstaande kundiges om te 
help met die tegniese aspekte van boerdery en stoetteling.

BLOEDLYNE
Nadat hy die ras nagevors het, het hy besluit om die dominante 
Hudgins-bloedlyne te gebruik.

Die koeie weeg gemiddeld 550 kg en hul kalwers 30-36 kg met 
geboorte. Die speengewig is gemiddeld rondom 50% van die moe-

der se gewig (225 kg). Paul het nie ’n dektyd nie, wat beteken die 
koeie kalf deur die hele jaar. 

Hy is nougeset met die vaslegging van inligting om die beraam-
de BLUP-waardes vir al die diere te verseker. Rekordhouding word 
met die hand op die plaas gedoen en die data word dan bewaar 
deur ’n program te gebruik wat Paul self ontwikkel het.

DIE PLAAS
Paul boer die afgelope drie jaar op Boomfontein, tussen Marble 
Hall en Roedtan. Die plaas is 1 000 ha groot. ’n Groot gedeelte 
van die plaas is tipiese geil Limpopo-bosveld. Sommige gedeel-
tes is soetveld en ander suurveld. 

Die grasse wat die algemeenste voorkom, is wit- en bloubuf-
felgras. In die kleiner kampe is kweekgras wat hy bemes en 
besproei. Die kampgroottes wissel van 150 ha tot 300 ha.

Die gemiddelde reën val 
is 900 mm. Hy verkry 
water uit boorgate. 

Hy het 
reeds 
baie 
bosuit-
dun-
ning ge-
doen, wat 
’n groot verskil 
aan sy drakrag 
gemaak het. 

Rondom die 
huis is vyf be-
sproeiingswei-
dingskampies 
van 3 ha elk 
wat hy gebruik 
vir koeie om te 
kalf, die voer van 
verse en bulver-
kope.

Die gesin Duarte. Agter is Paul en sy 
vrou, Nataline, en voor hul dogters, 
Isabella (links) en Gabriella.



Kenmerke waargeneem: BWT, 200 WT (x2), 400 WT, 600 WT
Statistiek: Aantal kuddes: 4; nageslag geanaliseer: 21

Maart 2017, Suid-Afrikaanse Brahmangroep, BREEDPLAN, beraamde BLUP-waardes

Dragtigheids-
lengte (dae)

Ge-
boorte-
gewig 
(kg)

200 
dae 

gewig 
(kg)

400 
dae 

gewig 
(kg)

600 
dae 

gewig 
(kg)

Vol-
wasse 
koei-
gewig 
(kg) 

Melk 
(kg)

Skro-
tum- 
om-
vang 
(cm)

Kar-
kas-

gewig 
(kg)

Oog-
spier - 
area 
(cm2)

Ribvet 
(mm)

Kruis-
vet 

(mm)

Klein-
handels-
vleisop-
brengs 

(%)

Tussen-
spiervet 

(5)

Beraamde 
BLUP-
waarde

- +3,7 +32 +53 +73 +71 +6 - +34 - - - - -

Akkuraatheid - 84% 74% 71% 71% 62% 43% - 54% - - - - -

Rasgemiddelde beraamde BLUP-waardes vir 2015-kalwers

Beraamde 
BLUP-
waarde

-0,7 +1,5 +15 +23 +29 +30 +3 +0,7 +16 +0,4 +0,1 +0,1 +0,1 +0,0

SELEKSIE-INDEKSWAARDES

Markteiken Indekswaarde Rasgemiddeld

Rangeland-weidings-
indeks (R) +R236 +R96

Speenindeks (R) +R126 +R63

Voerkraalindeks (R) +R140 +R67
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BRAHMAN THEUNS BOTHA

A
s jy uitstekende heterose 
soek, kan jy nie verkeerd gaan 
om die Brahman met die He-
reford en Angus te kruis nie. 

Dit is veral die dag as jy speenkalwers 
bemark dat jy die verskil in jou sak gaan 
agterkom, sê ’n jong boer van Bedford, 
wie se pa 40 jaar gelede ’n pionier was 
om met die Brahman in die distrik te boer. 

Mnr. Hugh Ainslie (36) van Spring  
Grove by Bedford glimlag breed wanneer 
daar vroegoggend op die plaas stilgehou 
word. Dit is nie net omdat dit sy verjaar-
dag is nie, maar ook omdat hy ’n aanbod 
van R32,75/kg gekry het vir sy speenkal-
wers wat gemiddeld 215 kg lewend weeg. 

Die tjek wat hy verwag, sal ruim ver-
goed vir die uitmergelende droogte in die 
distrik en die moeite om die verskillende 
koeitroppe tydens paartyd in afsonderlike 
kampe te hou om die grootste voordeel 
uit sy kruisteelprogram te verseker.

Sy pa, Lochart, het nie speenkalwers 
bemark nie, maar met tot 1 000 osse op 
’n slag geboer voordat hy begin het om 
jaarliks 200 osse te verkoop wanneer hul-
le vyf jaar oud is.

Hugh het egter besluit om eerder vanjaar 
die uitstekende pryse wat vir speenkalwers 

betaal word, te benut en net 50 van sy be-
skikbare 500 kalwers terug te hou. 

“Die droogte kou ons vanjaar. Daarom 
het ek gemeen dit is in dié toestande be-
ter om eerder die meeste van die aanwas 
te verkoop as om die risiko te waag om 
almal vir nog jare op die plaas te hou,” 
sê hy.

PARING
Hugh volg ’n eenvoudige kruisteelpro-
gram. Die verse (tussen 18 en 24 maande) 
en koeie word vir agt weke by die bulle 
gesit. Die verse, ongeag Seboe- of Tau-
rus-tipes, op die soetveld op die vlakte 
word in September met Hereford- en An-
gusbulle gepaar.

Die koeie op die suurveld word vanaf 
Desember gepaar. Dié met lang ore word 
vooraf in troppe van 80 met vier bulle 
per trop uitgekeer en met Angus- en He-
reford-bulle gepaar. 

Die koeie met kort ore (Taurus-tipes) 
word op hul beurt in afsonderlike kampe 
met sy skoonpa, mnr. Francois Norval van 
Adelaide, se uitmuntende Brahmanbulle 
gepaar. 

Hugh sê sedert hy sy verse in Septem-
ber by die bulle sit, het sy kalfsyfer vir die 
eerstekalfkoeie van net meer as 40% tot 
sowat 85% verbeter. 

“Die rede is dat die eerstekalfkoeie ’n 
bykomende drie maande kan herstel voor 
hulle weer gepaar word.” 

Wat die boerdery uitsonderlik maak, is 
dat hulle géén byvoeding of lek kry nie; 
nie eens sout nie. 

“Ek beskou lekke en sout as ’n onnodige 
uitgawe. Toe ek verlede jaar as proefne-
ming in een van die kampe ’n lek gesit het, 
was daar geen waarneembare verskil ver-

geleke met die troppe wat niks gekry het 
nie. Waarom moet ek geld daarop mors?”

BOSLUISE    
Omdat die omgewing op die vlaktes 
met bosluise besmet is, word al die 
beeste wat daar loop, teen hartwater 
geblok. Hugh meen nietemin dat die 
Brahman een van die rasse is wat die 
beste weerstand teen bosluisdraende 
siektes bied. 

“Oukei, daar is dalk ander Seboe-ras-
se wat ’n beter temperament as die 
Brahman het, maar as dit by weerstand 
teen die siektes kom wat ons hier het, 
gaan jy nie maklik die Brahman klop 
nie. Hulle lewer boonop uitmuntende 
basterkrag. Op die Bathurst-skou was 
dit nog áltyd Brahmantipes wat met die 
louere wegloop.” 

Hugh was vanjaar die naaswenner 
met een van sy kruisosse op die skou. 

Benewens die blok van die beeste 
teen hartwater ent hy al sy verse voor-
komend teen brucellose en sponssiekte. 
Die verse word ook drie maande voor 
paring ingespuit en kry ’n opvolgin-
spuiting ’n maand later. Die verse en  
ossies word gedurende die wintermaan-
de onthoring.  Hy doseer ook al sy vrou-
like diere met Multimin voor paring. 

 Plaasinligting 

Naam: Spring Grove, Bedford 
Grootte: 6 389 ha 
Hoogte bo seespieël: Van 770 meter 
tot 1 555 meter
Reënval: 500 mm op die vlakte en 
1 000  mm in berge
Veldtipe: Berge: suurveld.  
Vlakte: soet bosveld 
Drakrag: 3 ha/GVE op die suurveld en 
8 ha/GVE op die soetveld

Hierdie jong boer van Bedford meen die kruising 
van Brahmane, Herefords en Angusse gee van die 
beste groei en basterkrag in kruisbeeste.

Brahmankruisings 
laat die rande inrol

Die drie rasse waarmee geslaagde kruiste-
ling op Springs Grove toegepas word, is die 
Brahman, Hereford en Angus.

 LIGGING 

Bedford,
Oos-Kaap



# V O O R T R E F L I K E 
D I E N S

By BKB besef ons die belangrikheid van vertroue. ’n Vertroue dat die reën sal terugkeer en die grond 
’n opbrengs sal lewer aan diegene wat dit bewerk. Ons weet vertroue kan nie gekoop word nie, maar 
word algaande verdien deur ons optrede en toewyding aan jou, in goeie en slegte tye. Ons is trots op die 
verhouding wat ons oor geslagte met kliënte gebou het, almal gegrond op integriteit en gebind met ’n 

kyk in die oë en ’n stewige handdruk.

V O O R T R E F L I K E  D I E N S   |   E N T R E P R E N E U R S K A P   |   V E R D I E N S T E   |   W E R K N E M E R S   |   O M G E W I N G

www.bkb.co.za
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LINKS: Die puik Brahmankruising  
waarmee Hugh vanjaar as naaswenner  
in die Bathurst-landbouskou se groot  
os-afdeling aangewys is. Die wenner  
was ook ’n Brahmankruising.
ONDER: Mnr. Hugh Ainslie.       

EKONOMIESE VOORDELE
Volgens Hugh het die kruisteelprogram 
op Spring Grove in die lig van die plaas 
se topografie wat wissel van 770 m tot 
1 555 m bo seevlak, vir hulle bewese, 
ekonomies voordele meegebring. 

“Die groot aantal osse waarmee my 
pa geboer het en die drukbeweiding 
wat hy daarmee toegepas het, het ook 
oor die jare heen ons suurveld drasties 
verbeter. Ons kan vandag gemaklik 
met koeie en kalwers in die berge boer, 
waar voorheen net droë diere aange-
hou kon word,” sê Hugh. 

Een ding wat hy graag mettertyd wil 
verander, is die kleur van die beeste se 
huide. “Aangesien die beeste op Spring 
Grove, ondanks jare van kruisteling, 
nog nie ’n eenvormige kleur het nie, sal 
dit vir my mooi wees om eendag nét 
kruisings met ’n tierstreep op die plaas 
te hê.”



LIMPOPO: Theo en Maré Dicke
Plaas Spitsrand, Duiwelskloof
sel 082 989 7333 • theodick@mweb.co.za

OOS-KAAP: Miles en Danelda Dicke
Plaas Idlewild, Kei Mouth Sel 084 589 3174
mwdicke@mweb.co.za 

DICKE BRAHMAN FARMING 

Kwaliteit 

verseker 

winsgewindheid

Geneties uniek

Duoman
Geregistreerde

Wit
Brahmanbulle.

Taai en geharde veldbulle. 
Rooiwater- en Galsiektegebied.

Alle toetse en inentings is gedoen.

Boerdery- 
Wit Brahmanstoet

 Ligging: Die plaas Oppermanskraal, Bergville, KwaZulu-Natal.
 

Vir enige navrae, skakel: Gielie Jacobsz, 083 284 8300  |  Rob Jacobsz, 078 460 0880  |  Jan Kuhn, 078 460 2800

 

‘Genetika

vanaf die bul-

nie die 

voersak’
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N
amibië met sy uiters droë 
toestande duld geen foute 
nie. Daarom moet ’n bees-
boer heeltyd kop hou en sy 

beeste én veld noukeurig bestuur om 
geld te maak.

Mnr. Hendrik Botha boer sedert 1977 
met beeste op die plaas Agagia in die 
distrik Okahandja-Oos, Namibië. Die 
doel van die boerdery is om kruis-
ras-slagosse in ’n ekstensiewe stelsel 
groot te maak en hulle op die ouderdom 
van 30 maande te verkoop.

Die deel waar hy boer, word deur rooi 
leemgrond gekenmerk. Die jaarlikse 
reën val is gemiddeld 350 mm. Hy is met 
soetveld geseën en 90% van die plaas 
is reeds ontbos. Gevolglik is die veld se 
drakrag nou 45-60 kg lewende gewig 
per hektaar.

Die teelkudde bestaan uit 240 koeie 
waarin hy doelgerigte kruisteling tus-

1. ’n Goed geteelde, suiwer Brahmanbul by 
Simmentaler-kruistipe koeie.

2. ’n 30 maande oue Brahman-tipe vers 
voor kalftyd.

Ekstensiewe 
kruisosse maak 
geld in Namibië

sen die Brahman en Simmentaler toe-
pas. Hy koop gereeld stoetbulle by 
stoettelers. Die boerdery het ’n enkele 
dektyd wat van Desember tot Maart 
strek. Danksy seleksie vir aangepaste 
diere en vrugbaarheid handhaaf hy ’n 
kalfsyfer van 90% in hierdie klipharde 
deel van Namibië, ’n land wat as die 
droogste land suid van die Sahara be-
kend staan. “Ondanks die afgelope vier 
jaar se droogte het ek geen koeie ver-
koop nie,” vertel Hendrik.

Hy laat dek die Brahmankoeie deur 
Simmentalerbulle en kruis die nage-
slag dan weer terug deur ’n Brahman-
bul by daardie F1-kruisverse of -koeie 
te gebruik. By die F2-kruisings gebruik 
hy dan weer Simmentalerbulle om die 
nageslag altyd so naby moontlik aan ’n 
50-50-verhouding te hou ter wille van 
die volle benutting van basterkrag. 

Hy maak méér geld met die kruisosse 
as met suiwer rasse danksy die baster-
krag-effek. “In Namibië is hierdie Brah-
man-kruisings baie gewild by die voer-
krale. Hulle behaal die hoogste pryse,” 
sê Hendrik.

GEWIGTE STYG
Die verbetering van Hendrik se koei-
kudde spreek duidelik uit die feit dat 
die gemiddelde koeigewig, speenge-
wig en koei-tot-speengewig oor ’n tyd-
perk van 40 jaar aansienlik gestyg het. 

In 1997 het sy koeie gemiddeld  
472 kg geweeg en die speengewig was 
235 kg, vir ’n koei-tot-speenverhou-
ding van 49,8%.

In 2017 was die koeigewig gemiddeld 
528 kg, die speengewig 270 kg en die 
koei-tot-speenverhouding 51,1%.

Die osse weeg nou op 20 maande ge-
middeld 445 kg en op 30 maande ge-
middeld 580 kg. Dit beteken die osse 
groei oor ’n tydperk van 22 maande 
met 310 kg oftewel 470 g per dag – en 
dit in ekstensiewe toestande. 

“Ek lewer dus vrylooposse wat aan 
die einde van die reëntyd geslag 
word,” sê hy. 

Die osse word vir die uitvoermark 
aan Meatco in Namibië verkoop.

VERSKAF LEKKE
“Ek boer so ekstensief moontlik, maar 
verskaf lekke omdat dit belangrik is dat 
die koeie hul kondisie behou om weer 
maklik dragtig te raak,” vertel Hen-
drik. Daarom verskaf hy gedurende 
die veld se groeityd ’n fosfaatlek. In die 
droë seisoen kry die beeste gemiddeld 
6-10 g fosfaat en 100-150 g proteïen 
per kop per dag.

 LIGGING 

Okahandja, 
Namibië

Dit is die tipe veld waar die beeste wei.

1 2

Hierdie Namibiese boer 
vertel hoe hy kruisras
osse met Brahmane en 
Simmentalers in eksten
siewe toestande gebruik 
om te midde van selfs 
die strafste droogte 
steeds geld te maak.



BRAHMANE
Charles Malherbe
082 926 4801 ∙ chardela@intekom.co.za

Suiwer Manso lyngeteelde voorspelbaarheid
 OBS 105 10       

Eugene Osterloh: 082 927 7886

Verskaffers van 
goeie genetika

aan die
Suid-Afrikaanse 
vleis produsente 

vanaf 1959.

Sydney: 082 462 6416  |  Mark: 082 462 4066  |  Geoffrey: 082 373 2390
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Drie beesrasse vir perfekte 
speenkalfproduksie
Vir hierdie boere van 
Tosca is ’n interessante 
kruising tussen Simbra- 
tipe koeie, Simmen-
talers en Brahmane die 
wenresep vir die beste 
speenkalwers.

D
ie Vryburg-gebied word met 
reg beskou as die Texas van 
Suid-Afrika. Dit is beeswêreld 
waar natuurlike soetveld-

weidings met tipiese bosveld genoeg 
weiding verskaf. Die gebied word geken-
merk deur die groot aantal uiteenlopen-
de beesrasse waarmee geboer word.

Dit is daar, naby Tosca in Noordwes, 
waar mnr. Wimpie van Rensburg en sy 
seun, Willem, ’n speenkalfboerdery be-
dryf wat deur ’n Brahman- en ’n Sim-
mentalerstoetery ondersteun word. Die 
stoeterye verskaf rasegte bulle vir ge-
bruik by Simbrakoeie waarna die speen-
kalwers aan voerkrale bemark word. 

Wimpie sê hoewel die boerdery tans 
hoofsaaklik op speenkalfproduksie toe-
gespits is, is die uiteindelike doel om na 
’n koeiproduksiestelsel oor te skakel. 
“Ons wil dus die bulkalwers as speen-
kalwers bemark om koste te dek en dan 

van ons beste vroulike diere terughou 
om as ’n pakkie saam met van ons beste 
bulle te bemark.” 

BESTE KRUISTELING
Om geharde, groeikragtige speenkal-
wers te verkry, gebruik Willem rasegte 
Brahmanbulle of Simmentalerbulle uit 
sy stoetery by Simbrakoeie. 

“Na gelang van hoe sterk die nage-
slag daarna die Brahmanfenotipe ver-
toon, sal die vers dan met ’n rasegte 
Simmentalerbul of, as meer Simmen-
talerkenmerke vertoon word, met ’n 
rasegte Brahmanbul gekruis word,” sê 
Willem.

“Die resultaat is geharde, aangepas-
te diere wat ons vir die speenkalfmark 

grootmaak. Die stoeterye se rasegte 
kalwers word op hul beurt uitsluitlik ge-
bruik as vervangingsverse en as nuwe 
bulle vir ons speenkalfproduksie.”

Wimpie sê Simmentalers word ge-
bruik omdat dié Europese beesras 

1

2 3

1. Een van die gemengde kruisraskuddes 
wat speenkalwers lewer. Die rasegte Brah-
manbul wat in hierdie kudde gebruik word, 
kan regs agter gesien word.

2. Nog voorbeelde van die uitmuntende 
kruisteling van Simbrakoeie met rasegte 
Brahman- en Simmentalerbulle. 

3. ’n Simbrakoei met ’n Brahmankruiskalf. 
Die versie sal later weer met ’n rasegte 
Simmentalerbul gekruis word om heterose 
te behou.
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as dubbeldoelbees die gehardheid en 
swaarder kalf van die Brahman aanvul 
met meer melk en sterk groei. 

“Hoewel dit op die ou einde ons doel 
gaan wees om slegs ons eie bulle te 
gebruik, koop ons in hierdie stadium 
geregistreerde Brahmanbulle vir ons 
stoetery in,” sê Wimpie.

“Ons gebruik die beste teelmateriaal 
wat ons kan kry; daarom koop ek my 
bulle by mnr. Sydney Hunt van Hunt 
Brahmane op Warrenton.”

GEHARDE BEESTE
Die omgewing van Tosca is bekend vir 
sy warm, droë klimaat met siklusse 
waar dit sommige jare goed reën en an-
der jare wanneer droogte hoogty vier. 

“Die siklusse wissel mekaar sowat 
elke ses jaar af. Die winters is redelik 
koud met temperature wat al by -5 °C 
gedraai het, terwyl die somers al tem-
perature van meer as 40 °C grade op-

duidelike voordele ten opsigte van 
groeikragtigheid in die kalwers te be-
speur, wat hulle uiters gesog by voer-
krale maak.

Mnr. Louis Botha, bestuurder van 
die Murasie-boerdery by Delareyville, 
wat onlangs ’n groep speenkalwers 
by Wimpie en Willem  gekoop het, sê 
hy is beïndruk met die gewig wat die 
kalwers die afgelope maand aangesit 
het. 

“Ons vind die Simbra-tipe kalwers 
is besonder gehard in voerkraal-toe-
stande en hulle sit besonder vinnig 
gewig aan, grootliks weens ’n baie 
gunstige voeromsetting.”

Die Murasie-boerdery voer sy kal-
wers ses maande lank. Uitslagpersen-
tasies van meer as 60 word geredelik 
met die Simbra-tipe speenkalwers 
behaal. 

“Ons stel beslis belang in hierdie tipe 
kalwers, veral ook omdat hulle so vin-
nig groei. Ons het al gemiddelde daag-
likse gewigstoenames van rondom  
2 kg/dag met soortgelyke kalwers 
aangeteken,” sê Louis.

4. Mnre. Willem (links) en Wimpie Janse van Rensburg boer in die omgewing  van Tosca 
in Noordwes met beeste. Die speenkalfkruisings wat deur hul boerdery gelewer word, is 
besonder gewild by voerkrale.

gelewer het,” sê Wimpie.
“Ons moet dus boer met geharde, 

vrugbare diere wat hul kalwers or-
dentlik kan grootmaak. Kruisteling gee 
jou ’n voordeel omdat dit die beste ei-
enskappe van elke beesras saamvoeg.”

Die boerdery plant nie weiding aan 
nie. Diere is dus op natuurlike weiding 
aangewese. Hulle kry wel ’n fosfaatlek 
in die somer en ’n proteïenlek in die 
winter. 

Die bewese voordele van kruisteling, 
waar inheemse gehardheid en vrug-
baarheid met groeikrag en genoeg 
melk lewering gekombineer word, stel 
die boerdery se beeste in staat om in 
hierdie tipe toestande te gedy.

KRUISSPEENKALWERS 
GESOG BY VOERKRALE
Die boerdery bemark sy speenkal-
wers op sowat 300 kg teen heersen-
de pryse en Wimpie meen daar is 

4
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T
ussen die Kreefskeerkring in 
die noordelike deel van die 
aardbol en die Steenbokskeer-
kring in die suide is ’n gebied 

wat die onderontwikkeldste ter wêreld 
is, maar wat met baie hulpbronne 
spog (veral weiding) en die tuiste van  
700 miljoen beeste is. 

Tog verteenwoordig dit net 33% van 
die totale wêreldproduksie van rooivleis 
en net 20% van die melkproduksie. Dit 
is dit grootliks ’n gebied wat diere vereis 
wat aangepas is om in die subtrope en 
trope te produseer.

Die Brahman se aanpassingseienskap-
pe is grootliks die rede hoekom dié 
ras deur die hele gebied, Suider-Afrika 
ingesluit, versprei het en reeds in 60 
lande aangetref word. Danksy daardie 
eienskappe hoef Brahmane nie nood-
wendig gekruis te word om meerder-
waardige teeldiere te wees nie. 

Die Brahman is kruisteling 
se gemene deler
Die gebied tussen die Kreefskeerkring en die 
Steenbokskeerkring kan baie rooivleis lewer, 
maar dit vereis diere wat aangepas is by  
tropiese en subtropiese toestande.

Deur die Brahman met inheemse ras-
se te kruis, kan uitmuntende teeldiere in 
net een geslag verkry word; dus vanaf 
aangepaste koeilyne met ver skillende 
koeilynrasse. Eienskappe wat moeilik 
deur langter mynseleksie verbeter kan 
word, sal onmiddellik deur kruisteling 
verbeter word. Dit is eienskappe wat 
deur nie-additiewe werwing gekenmerk 
word, byvoorbeeld:

■■ Oorlewingsvermoë.
■■ Aanpasbaarheid (tropies en subtro-
pies).

■■ Vrugbaarheid (tussenkalfperiode).
■■ Langlewendheid.
■■ Moedereienskappe.

100% HETEROSE
Bogenoemde eienskappe is gewoonlik 
moeilik om te meet of verg ’n paar ge-
slagte om te verbeter as gevolg van die 
oorerwingsproses van die spesifieke 
eienskap.

Die F1-koei toon 100% heterose. Vir 
alle eienskappe, insluitend melkpro-
duksie as sy weer met ’n Brahmanbul 
vir vleisproduksie gepaar word, sal die 
kalwers (nageslag) nog heterose toon, 
maar teen ’n verminderde vlak (50%).

Navorsing deur die Universiteit van 
Texas A&M in Amerika het ’n dragtig-
heidstatus van 95% by vroulike F1-die-
re, ’n speenpersentasie van 87 en ’n 
gemiddelde speengewig van 259 kg op 
sewe maande ouderdom bevestig.

Die vroulike F1-diere is met ’n derde 
ras gekruis en hul produksieleeftyd het 
toe tot gemiddeld 12,3 jaar verbeter.

Die insiggewendste bevinding deur 
kommersiële voerkraalstelsels waar 

navorsing gedoen is, het getoon dat 
¼-, ⅗- en ½-Brahmankruisings bykans 
gelyk aan of beter as ander suiwer ras-
se gepresteer het ten opsigte van:

■■ Veeartsenykoste (weerspieël deur 
minder behandelings en diere wat 
siek word).

■■ Gemiddelde gewigstoename (1,36 kg 
vergeleke met 1,37 kg per dag).

■■ Bespiering (87,7 cm2 teenoor 94,4 cm2 
oogspieroppervlakte).

■■ Binnespierse vet.
■■ Vleissagtheid (2,93 kg teenoor 2,69 kg 
snyweerstand met die Bratzler Shear 
Force-meetmetode).

■■ Winsgewendheid ($76,06 tot $76,82 
per kop).

KARKASSE GEËVALUEER
Die Amerikaanse Brahmantelersvereni-
ging het ’n karkas-evaluasieprogram 
oor ’n tydperk van 14 jaar gedoen deur 
rasegte Brahmanosse af te rond en vol-
ledige voedings- en karkasdata (inslui-
tend sagtheid) te versamel.

Insiggewende resultate bevestig dat 
vleissagtheid gemiddeld 3,99 kg was. 
’n Meting van onder 4 kg snyweerstand 
word as tussen sag en effens taai be-
skou. Hierdie resultate is bevestig deur 
soortgelyke resultate van navorsing in 
die deelstate Florida en Louisiana.

Joe sê Brahmane het baie om toe 
te voeg tot die wêreld se tropiese en 
subtropiese beesproduksiestelsels in 
suiwer en/of kruisteelprogramme.

Sietze Smit is die rasdirekteur van die 
Brahman-beestelersgenootskap van 
Suider-Afrika. Prof. Joe Paschal is ’n 
hoogleraar en voorligtingspesialis in 
lewende hawe aan die Universiteit 
van Texas A&M in Amerika. Die artikel 
is gegrond op ’n lesing wat hy in 2014 
op die 17de Brahman-wêreldkongres in 
Suid-Afrika gelewer het. 

Prof. Joe Paschal is hier besig met sy 
navorsingswerk. Kruisteling met die 
Brahman hou groot finansiële voordele vir 
beesboere in.
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Prof. Joe Paschal (met die wit hoed) op ’n besoek aan Suid-Afrika.

GROTER AFNAME
Dr. Andy D. Herring van die departe-
ment dierewetenskappe aan die Uni-
versiteit van Texas A&M het bevind dat 
daar ’n groter afname in die F2-geslag 
is as F2-nageslag geteel word deur F1 x 
F1-kombinasies op al die moontlike ras-
kombinasies te herhaal.  

Hy het BA x AB (A = Angus) en BH x 
HB (H = Hereford) en hul spesifieke 
kruisings gedoen. Hy bevind ook dat die 
Brahmankoei en haar kalf se vermoë 
om geboortegewig (variasie 8-12 kg) in 
die omgekeerde kruising te behou, nie 
net ’n moedereffek is nie, maar ook ’n 
genetiese effek moet wees wat verdere 
ondersoek vereis.

Hy verduidelik egter dat die F1-kruising 
steeds beter produseer as die verwagte 
produksie van die oorspronklike ouers 
vir ’n spesifieke eienskap, asook die ver-
wagte produksie van die F2-nageslag.
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D
eur kruisteling toe te pas, 
benut ’n boer die beste eien
skappe van twee beesrasse in 
sy kudde. 

“In ons geval selekteer ons Bonsmara
bulle vir ons eerstekalfverse en ons koop 
ook spesifiek bulle met ’n kleiner geboor
tegewig. Dit gee jou ’n kleiner kalf met ge
boorte, maar die Brahman se groeikrag 
lewer vinnig ’n swaarder speenkalf met 
goeie bespiering,” sê mnr. Delarey Tonkin 

 LIGGING 

 Standerton,
Mpumalanga

Boer wen met 
Brahmankruisings

van Standerton.
Deur Bonsmarabulle te gebruik, word 

verse geteel wat goed melk gee en 
wat nie sukkel met speenprobleme nie. 
“Ons het in die verlede verskeie ander 
beesrasse saam met ons Brahmanbees
te gebruik, maar vir ons werk die Bons
marakruisings die beste.”

Delarey verduidelik dat albei bees
rasse vir SuidAfrikaanse toestande 
aangepas is. “Die bosluisweerstand wat 
reeds in die Brahman gevestig is, word 
dus goed deur die Bonsmara aangevul – 
die goeie eienskappe wat in die rasegte 
Brahman bestaan, word dus nie wegge
neem nie, maar aangevul deur kruis
teling toe te pas,” sê hy.

KRUISKALWERS
Speenkalfproduksie is een van die hoof
vertakkings van die boerdery. Dela
rey skep sy vroulike F1kruisdiere deur 
rasegte Brahmankoeie en verse met 
Bonsmarabulle te kruis. Die kruisverse 
word daarna weer by Brahmanbulle te
ruggeplaas. 

Vir Delarey is vrugbaarheid ’n onon

derhandelbare faktor. “Ons is uiters 
streng met die seleksie van ons verse en 
vrugbaarheid is een van die belangrik
ste faktore wat in ag geneem word. Daar 
is nie meer plek op SuidAfrikaanse pla
se vir passassierkoeie nie; veral nie wat 
verse betref nie. Vrugbaarheid is tog 
die faktor wat vir jou die meeste geld in 
die boerdery verdien,” sê hy. Daar is wel 
enkele uitsonderings op die reël, soos 
’n eerstekalfkoei wat tydens geboorte 
’n knou gekry het. Dié jaar se moeilike 
droogtetoestande, wat veral voeding 
beïnvloed, word ook bygereken, maar 
dit is buitengewone toestande.

Die swaarder speenkalf wat met kruis
teling verkry word, stel hom in staat om 
premiepryse op veilings te behaal. “Die 
Brahman gee jou ’n swaarder kalf, hetsy 
’n Brahmanbul by ’n ander koeiras, of ’n 
Brahmankoei saam met ’n ander bees
ras se bul. Die resultaat is elke keer ’n 
goeie, sterk kalf. Ons wil egter nie verder 
as 50% van die Brahman af wegbeweeg 
nie, want ons wil die goeie eienskap
pe van die Brahman behou,” verdui
delik hy. Die resep werk duidelik, want 
voerkrale koop graag die Bonsmara 
Brahmankruisings aan.  

GOEIE ONDERSTEUNING
Mnr. Francois Tonkin stem saam met sy 
pa en sê die Bonsmarabeesras onder

BO: Mnr. Delarey Tonkin van Standerton by 
’n groep jong Brahmanbulletjies. Hy gebruik 
geselekteerde Bonsmarabulle, waarvan die 
geboortegewig bekend is, by sy eerstekalf-
verse om kleiner kalwers te kry.

Kruisteling stel hierdie 
boer in staat om die 
beste eienskappe van 
twee beesrasse in een 
bees na vore te bring. 
Mnr. Delarey Tonkin, 
boer van Standerton, 
se groot geheim om 
speenkalwers van ’n 
topgehalte te lewer, lê 
in rotasiekruising van 
Brahmanverse met  
Bonsmarabulle. Die 
vers kalwers word daar-
na weer na Brahman 
teruggekruis.
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’n Kruising van die Brahman- en Bonsmara-
beesras hou verskeie voordele in, glo mnr. 
Delarey Tonkin. So ’n kruising het onder 
meer bosluisweerstand en groeikragtige 
kalwers wat gesog is by voerkrale.

steun die boerdery se suiwer Brahman-
kudde goed. “Die Bonsmara is ’n kleur-
vaste ras met ’n lae geboortegewig wat 
vinnig groei. Omdat ons oorwegend rooi 

Brahmane het, is die kruisverse wat ons 
kry, ook 90% rooi, terwyl ander bees-
rasse meer geneig is om bont kalwers te 
gee. Wat ook vir ons belangrik is, is dat 
ons die bosluisweerstand, wat ’n sterk 
Brahmaneienskap is, behou wanneer 
ons met Bonsmarabulle kruis,” sê hy.

Hoewel die Tonkins nie in ’n absolu-
te kruisteelprogram het nie, benadruk 
Francois dat die Brahman uitstekend 

vaar in uitsluitlike kruisteelprogramme. 
“Vir boere wat kruisteelprogramme 
gebruik, is daar ’n enorme voordeel in. 
Kruiskalwers is diere van ’n hoë gehalte, 
die bulletjies maak ’n mooi os in ’n os-
produksiestelsel en die kruisverse gee 
goeie kalwers wat vinnig groei. Vir boe-
re wat kruisverse verkoop, is daar na-
tuurlik ook ’n groot mark, want ons sien 
op veilings dat hierdie diere hoë pryse 
behaal. In ons eie boerdery hou ons van 
die beste kruisverse terug en kruis hulle 
dan weer met ’n rasegte Brahmanbul,” 
sê Francois.

Hy meen die plaaslike bedryf soek na 
diere van topgehalte. Kommersiële boe-
re stel belang in teelmateriaal wat aan-
gepas is in hul omgewings en diere wat 
elke jaar ‘n kalf met maksimum vleis 
lewer, sonder om die diere op volvoer-
programme te dra. Teeldiere wat die na-
tuurlike hulpbronne met gebalanseerde 
lekprogramme optimaal benut, is die 
sleutel tot sukses. 
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M
elkboere kry wêreldwyd 
swaar te midde van lae 
produsentepryse en hoë 
produksiekoste. In Nami

bië met sy moeilike boerderytoestande 
behoort dit nóg moeiliker te gaan, maar 
dié land se handjie vol ekstensiewe 
melkboere steun swaar op ’n melkbees
lyn waarin die Brahman ’n belangrike 
rol speel.

Mnr. Japie Engelbrecht, voorsitter 
van Namibië se Suiwelprodusentever
eniging, vertel hoe hulle dit regkry om 
’n bestaan te maak. Hy produseer self 
melk suksesvol in uiters ekstensiewe 
toestande danksy kruisteling met ver
skeie beesrasse.

Japie en sy vrou, Christa, boer saam 
met hul seuns, Koos en Japie jr., in ’n 
trust op plase met sandgrond en soet
veld in die distrik Gobabis. Die vertak
kings is ekstensiewe melkproduksie 
met kruisrasbeeste (Holstein, Brahman, 
Braunvieh en SuiwelSwitser) en os en 
speenkalfproduksie met Beefmaster en 
Santa Gertrudis. 

Hy was eers ’n intensiewe boer wat 
Holsteins gemelk het. Toe hy later 
weens die klipharde toestande en hoë 
koste van intensiewe produksie besluit 
om na ekstensiewe produksie oor te 

 LIGGING 

Gobabis, 
Namibië

Brahmankruising gewilde 
melkbees in Namibië

skakel, het hy die Holsteins met Brah
manbulle gepaar om melk en vleispro
duksie in balans te bring. 

“ ’n Koei wat te veel melk lewer, kan nie 
met daardie groot uier tot 3 km ver loop 
om in die veld te gaan wei om ruvoer 
in te kry nie. As die vleiseienskappe té 
oorheersend is, is haar laktasie te kort, 
sy lewer te min melk en sy word te vet 
omdat die kragvoer wat sy in die kraal 
kry, in vet omgeskakel word en nie in 
melk nie,” sê hy.

TWEEDE LYN GETEEL
Hy het ook ’n tweede lyn geteel deur 
SuiwelSwitserkoeie met Brahmanbulle 
te paar. Nou paar hy hierdie kruiskoeie 
om die beurt met ’n Braunviehbul om 
die melk te verbeter en dan weer met 
’n Brahmanbul om die vleiseienskappe 
te verbeter.

Die HolsteinBrahmanlyn se vroulike 
diere word ook om die beurt met Braun
vieh en Brahmanbulle gepaar.

Die resultaat is uiters geharde koeie 
wat ’n goeie hoeveelheid melk gee 
en kalwers op die ouderdom van tien 
maande teen 220 kg speen. Dis net ’n 
bietjie ligter as die vleisbeesboere se 
speenkalwers wat op agt maande met 
speentyd 225 kg tot 230 kg weeg. “Dis 

belangrik omdat ons nie net op melk
produksie kan staatmaak nie,” vertel 
Japie.

Die koeie wei snags op die veld en lê 
bedags grotendeels en rus en herkou. 
Soggens gaan hulle kraal toe. Hulle word 
dan gemelk – hy melk net een keer per 
dag – en bly tot die namiddag op kraal 
by die kalwers, wanneer hulle weer son
der die kalwers veld toe gaan. Dit verse
ker dat die kalwers heeldag melk kry en 
sterk groei. “Die kalwers gaan saam na 
die melkstal sodat die koeie kan sak en 
gemelk kan word. Een van die spene is 
die kalf s’n en hy suip terwyl sy ma met 
’n melkmasjien gemelk word,” sê hy.

Terwyl die koeie in die veld is, wei die 
kalwers in ’n ander kamp. Die kalwers 
bly tot tien maande lank by hul ma’s en 
word dan gespeen.

MNR. JOHAN LŮCK
Mnr. Johan Lůck, ook van Gobabis, was 
in 2016 Namib Dairies se Ekstensiewe 
Melkprodusent van die Jaar. Hy boer op 
die familieplaas Jonkershoek.

Johan se pa, Otto, het eers met Kort
horings x Rooi Poenskoppe geboer en 
hulle gemelk om room te verkoop. Jo
han het hom in 1980 by die boerdery 
aangesluit en dit in 1995 oorgeneem.

BO:  Koeie wat deur mnr. Japie Engelbrecht geteel is. 
Hulle is geharde kruisings wat aangepas is vir die droë 
toestande en groot afstande wat die beeste moet loop.

Braunviehbeeste wat 
met die Brahman 
gekruis word, lewer ’n 
kruisbees wat besonder 
gewild onder eksten-
siewe melkboere in Na-
mibië is. Drie vooraan-
staande melkboere in 
Namibië behaal groot 
welslae met hierdie 
kruisteelstelsel.
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Mnr. Boeta Horn

Later het hulle na Simmentalers x 
Afrikaners oorgeskakel, wat meer melk 
gegee het, maar het mettertyd Braun-
viehs met Brahmane begin kruis, waar-
mee hy vandag nog boer. “Dit is ’n bees 
wat taamlik baie melk gee, baie gehard 
is en goeie vleiseienskappe het. Die 
Brahman verskaf gehardheid en die 
Braunvieh dra die melkeienskappe by,” 
sê Johan.

Hy melk 80 tot 100 koeie een keer per 
dag. In die winter is die stalgemiddelde 
5-6 liter per koei per dag en in die so-
mer 10-12 liter. Die daling in die winter 
is te wyte aan die verswakking van die 
veldweiding, wat grootliks uit steekgras 
en boesmangras bestaan. Vroeg in die 
somer, as dit goed reën, is daar ook een-
jarige grasse wat goeie kos verskaf.

WEI SNAGS IN VELD
Nadat hulle gemelk is, loop die koeie 
vanself terug veld toe, waar hulle deur 
die nag tot in die oggend wei. Dan gaan 
hulle self weer kraal toe. Wanneer die 
koeie namiddae veld toe gaan, word die 
kalwers afgehok sodat hulle die koeie 
nie snags uitsuip nie. Die kalwers word 
na ’n ander kamp gejaag om te wei, ver 
van die koeie af sodat hulle nie probeer 
draadkruip nie.

Johan hou ál die versies wat gebore 
word. As hulle ’n jaar oud is, selekteer hy 
die beste vervangingsverse om ou koeie 
te vervang. 

Die versies wat hy nie hou nie, word 
op 18 maande op veilings verkoop. Die 
bulkalwers word op 18 tot 24 maande 
as tollies verkoop wanneer hulle sowat 
300 kg weeg.

Johan het ook ’n trop Brahman x 
Braun vieh-koeie wat hy eenkant hou om 
speenkalwers te lewer. Hy noem dit die 
vrysuipkudde. Hulle word nie gemelk nie, 
maar loop met hul kalwers op die veld 
waar hulle net ’n soutfosfaatlek kry. 

Hy hou die verse totdat hulle sowat 
300 kg weeg en reeds gedek is. Hulle is 
by ander boere in aanvraag, want hulle 
het die potensiaal vir goeie melkproduk-
sie, is mak en hanteer maklik. Selfs boe-
re wat nie melk nie, koop daardie verse 
om danksy die baie melk swaar speen-
kalwers te lewer. 

BOETA HORN
Mnr. Boeta Horn van Gobabis is in 2015 
as Namibië se Ekstensiewe Melkboer 
van die Jaar aangewys. Hy kombineer 
die produksie van vars melk en die 
grootmaak van osse op die veld in sy 
boerdery wat in harde, droë toestande 
bedryf word. 

Sy melkkudde was oorspronklik Fries-
beeste, maar hy melk reeds die afge-

lope tien jaar nie meer rasegte melk-
beeste nie. Hy het daardie Friese met 
Braunviehbulle gepaar en dié kruis-
koeie deur Brahmanbulle laat dek.

Deesdae melk hy Braunvieh-Brah-
man-kruiskoeie wat betreklik baie 
melk het. Die verse wat hy keur om in 
die melkkudde op te neem, word met 
’n Sussexbul gepaar om groot osse te 
lewer. Die oorskot verse word op vei-
lings verkoop.

Die tweede keer dat die eerstekalf-
koeie op hitte kom, paar hy hulle met ’n 
Brahmanbul. Daardie kruising, ’n me-
diumraambees, is die ideale kruising 
waarna hy soek. “Dis nie noodwendig 
die beste melkkoei vir alle toestande 
nie, maar hierdie kruiskoeie aard die 
beste. Die Brahman gee die gehard-
heid en aanpasbaarheid aan die vrou-
like diere en die Braunvieh verskaf 
goeie vleis- en melkeienskappe,” sê 
Boeta. “Hier kom ’n groot koei nie ver 
nie, want haar onderhoudsbehoeftes 
is te hoog vir die skrapse weiding.”

Hy melk net een keer per dag. Die 
koeie wei snags in die veld en gaan 
soggens kraal toe waar hulle gemelk 
word. Hulle bly daar tot die namiddag 
en gaan wei dan weer.

GOEIE SOETVELD
Hoewel die gebied gewoonlik droog is, 
het hy goeie soetveld met hoofsaaklik 
blinkhaar-boesmangras en vingergras. 
Bosse verskaf ook goeie kos aan die 
beeste. 

As die veld mooi is, melk Boeta daag-
liks gemiddeld 15 liter per koei. Hy melk 
net drie spene uit. Die vierde speen se 
melk is haar kalf s’n om vet speenkal-
wers te verseker. “Die melkbedryf het 
deur die jare vir ons gesorg,” sê Boeta.

Van die bulkalwers word as osse 
grootgemaak en die res word op sowat 
200 kg op veilings as speenkalwers 
verkoop. Die osse loop net op die veld. 
Daar kry hulle ’n gekoopte lek wat spe-
sifiek vir bosbenutting ontwikkel is.

Boeta verkoop ál sy osse op vei-
lings wanneer hulle vyf jaar oud is.  
“ ’n Os hou nooit op groei nie. Ek het 
al osse verkoop wat 960 kg geweeg 
het,” sê hy.

 Mnr. Japie Engelbrecht

Mnr. Johan Lůck
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D
ie Brahman se groeikragtig-
heid, tesame met die vroeë 
vrugbaarheid van die Here-
fordbeeste, word suksesvol 

op die plaas van mnr. Jannes Drotsky 
naby Bethal gekombineer.

“Ons het twee kalftye per jaar, gedu-
rende die winter en somer, waar ons 
80% Brahman- en 20% Herefordbulle 
in ons kuddes gebruik. Wanneer die 
kalwers sewe maande oud is, haal ek 
die top-10% versies uit as vervangings-
verse. Die res van die kalwers word op 
tender aan voerkrale beskikbaar gestel, 
en dan aanvaar ons die beste prys,” 
vertel Jannes.

Hy verduidelik dat die Brahman-
Here ford-kalwers baie gesog is by die 
voerkrale en skryf dit toe aan kruis-
teling, asook die feit dat die boerdery 
bulle gebruik wat hoë groeisyfers op 
200 dae het. “Baie keer sien boere nie 
die voordele wat hierdie syfers vir hul 
eie boerderye inhou nie. Ons probeer 
die bulle onder die top-10% van die 

Kruisteling werk groot 
voordeel in die hand
Vir hierdie jong boer van Bethal pas kruisteling sy 
kudde soos ’n handskoen. Nie net kry hy swaarder 
speenkalwers met goeie groei nie, maar voerkrale 
staan boonop tou om sy diere te koop.

verskillende rasse gebruik. Die groei-
syfers word al hoe akkurater en as jy dit 
kombineer met vandag se speenkalf-
prys, beteken dit eenvoudig ekstra geld 
in jou sak,” sê Jannes.

MAKSIMUM GROEIKRAG
Die boerdery het aanvanklik ’n hele 
aantal Brahmankoeie gehad, oorwe-
gend wit diere. “Ons het daarna ’n 
Herefordbul by die wit verse gebruik, 
waarvan ons die F1-kruisings daarna 
weer by Brahmanbulle gesit het om  
die maksimum groeikrag te verkry,”  
sê Jannes.

Hy hou van dié kombinasie omdat die 
groeikragtigheid van die Brahman die 
Here ford se vroegrypheid goed onder-
steun. “Die geheim is egter om daardie 
kruisings nie weer dieselfde te kruis nie. 
Ons kruis Brahmanverse met ’n Hereford-
bul, sit dan ’n Brahmanbul by die volgen-
de lot verse en eindig dit daar. Deur weer 
terug te gaan, verloor jy die groeikrag 
wat die Brahman jou bied,” sê hy. 

Hy verduidelik dat die kalwers kleiner 
is as ander Bos taurus-beesrasse, maar 
dat hulle uitmuntende groeikragtigheid 
het en ’n sterk speenkalf gee.

Hy beoog om vanjaar, as deel van sy 
boerdery, 20% van sy beste kalwers 
terug te hou en self groot te maak. 
“Wanneer die boer self sy kalwers 
grootmaak, kan hy sien watter diere die 
beste presteer. Ons maak dan ’n pakkie 
van hierdie kalwers op, maak hulle self 
groot en neem hulle na die abattoir op 
Ermelo. Die abattoir koop dié beeste 
teen ’n baie goeie prys,” sê Jannes. Hy 
verduidelik dat dit sowat vier maande 
ná speentyd duur om die kalwers op 
die gewenste gewig te kry. 

“Ek beoog om teen volgende jaar 
meer as ’n derde van my kalwers terug 
te hou en self groot te maak, en die 

proses te herhaal tot-
dat ons die nodige 

Mnr. Jannes Drotsky van Bethal meen die groeikragtig- 
heid van die Brahman bied goeie ondersteuning vir die  
vroegrypheid van die Hereford.
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BO: Een van die voorbeelde van kruisteling 
op mnr. Jannes Drotsky se plaas. Hy is 
veral beïndruk met sy koeie se uitstekende 
moedereienskappe. 

LINKS BO: Die boerdery stel kalwers op 
tender aan voerkrale in die omgewing be-
skikbaar. Op hierdie manier word die beste 
pryse vir speenkalwers behaal. 

hulpbronne het om ons eie slagplaas 
te bou. Veeboere moet vandag hul 
opsies oorweeg en kyk hoe ver hulle 
in die waardeketting kan afgaan om te 
bemark,” sê hy.

UITERS GESOG
Intussen is die kalwers wat hy aan die 
voerkrale bemark, uiters gesog. “Daar 
is ’n baie hoë vraag na ons F1-kruisings. 
Die F1-kruising bied ’n goeie vetneer-
slag, uitstekende voeromsetting en het 
’n goeie groeivermoë. Ander beesrasse 
sit ook vinnig vet aan, maar dan ont-
breek die groeivermoë wat jy by  
die Brahman kry. Die vleis se marme-
ring is ook baie mooi, wat kalwers se 
gewildheid in voerkrale verder ver-
hoog,” sê Jannes.

Voeding se rol kan nie oorskat word 
om die winsgewendheid van ’n bees-
boerdery op te stoot nie, sê Jannes. 

Die omgewing van Bethal waar Jan-
nes boer, is bekend vir sy ysige winters, 
waar die temperatuur gemiddeld be-
nede die vriespunt draai en weiding en 
voeding deeglik beplan moet word om 
die beste resultate te behaal. “Dit het 
al gebeur dat ons drie-uur die middag 
ys in die waterkrippe moes gaan breek 
sodat die beeste kon water drink. Hier-
die uiterste koue vereis dat ons diere 
gehard moet wees en ons sien dit as ’n 
belangrike eienskap,” sê Jannes.

BENUT OESRESTE
Weiding in die omgewing bestaan uit 
tipiese Hoëveld-suurveldgrasse wat in 

die winter min voedingswaarde bied, 
maar gedurende die somer hoër as 
borshoogte kan groei. 

“Reënval in die gebied wissel van  
700 mm tot 750 mm per jaar, wat 
weidings baie mooi laat word. Ek vul 
my winterweidings aan deur my lande 
aan my bure te verhuur, waarna ek my 
beeste op die oesreste laat loop. Só 
verhuur ek sowat 500 ha lande. Ek kry 
dus meer as 500 ha winterweiding. Op 
die Hoëveld kan ’n mens nie anders met 
beeste boer nie,” sê hy.

Om weidingskampe met swak drakrag 
te verbeter, plant Jannes Sugargraze 
aan, en as wintervoer Japannese 
radyse. “Hierdie kampe het voorheen 
gesukkel om beeste te onderhou, maar 
sedert ons die oesreste het en Japan-
nese radys en Sugargraze geplant het, 
het ons inkomste uit ons beeste met 
40% gestyg. En dit net deur die regte 
voeding op die regte tyd. In die stadium 
het ons 3 000 bale oulandsgras per 
jaar gemaak om ons beeste deur die 
winter te onderhou, maar deesdae hoef 
ons nie meer bale te gee nie. Ons vul 
wel koeie met klein kalwers se rantsoen 
aan deur hulle armmanslusern gedu-
rende die winter te voer,” sê hy. 

STERKER KALWERS DEUR 
KRUISTELING
Kruisteling bied twee voordele vir die 
boer, sê Jannes. “Kruisteling gee eer-
stens vir jou ’n swaarder speenkalf, wat 
reeds meer geld in die sak beteken, en 
tweedens is jou diere se koste-doel-

treffendheid baie hoër omdat verse 
vroeër kalf. Sedert ons met kruisteling 
begin het, het ons ons verse se eerste 
kalftye met drie maande teruggeskuif. 

“Jou totale koste op die ou einde is 
dus minder omdat die onderhoudskos-
te minder is om verse op gewig te hou 
en ’n kalf te speen. Deur Herefordbulle 
te gebruik, verkry ons die ras se vrug-
baarheidsvoordeel. Hierdie kruisverse 
se besetting nadat hulle hul eerste 
kalwers gehad het, is ook uitstekend.”

TERMINALE KRUISINGS
Jannes pas ook driehoekkruisings in 
sy boerdery toe deur ’n Bonsmarabul 
by sy Brahmanverse te gebruik. Die 
kruisings word dan later deur ’n Here-
fordbul gedek om ’n driehoekkruising 
te lewer. “Die laaste kalwers gaan reg-
uit abattoir toe. Hulle is uitsonderlike 
diere met ’n goeie gewig wat sodoende 
goeie pryse behaal,” sê hy.

Hy meen dat kruisteling ’n goeie 
manier vir boere is om die beste 
eienskappe van een beesras met ’n an-
der te vermeng en sodoende die beste 
pryse te behaal. “Dit gaan oor verbete-
ring en hoe ons beter met bestaande 
beesrasse kan boer. Dit is ’n denkwyse 
en denkrigting wat, so meen ek, nog 
baie voordeel vir beesboerdery in die 
toekoms kan inhou,”sê Jannes.
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M
nr. Izak Schoonbee boer 
al die afgelope twee de-
kades slegs kommersieel 
met Brahmane op die 

plaas Herberg in die distrik Gobabis 
deur stoetbulle te koop en hulle met 
rasegte Brahmankoeie te paar om ver-
vangingsverse vir sy speenkalf- en os-
boerdery te teel. Hy gebruik egter ook 
Braunvieh- en swart Angusbulle om ’n 
terminale kruising vir slagdoeleindes te 
teel.

Die distrik word deur ’n lae reënval van 
slegs 400 mm per jaar en savannawei-
ding gekenmerk, waar die Brahman sy 
naam as die wêreld se kruisteelkoning 
gestand doen.

 LIGGING 

Gobabis, 
Namibië

Speen kalwers uit 
driehoekkruising vroeg
’n Driehoekkruising met 
die Brahman, Braunvieh 
en swart Angus stel ’n 
Namibiese boer in staat 
om sy kalwers ruim ’n 
maand vóór rasegte 
kalwers te speen. Dié 
kalwers is gewild by  
voerkrale.

Sommige vleisbeesrasse komplemen-
teer die Brahman egter uitmuntend; 
daarom teel hy kruiskalwers deur die 
swart Angus en Braunvieh saam met 
die Brahman in ’n driehoekkruising te 
gebruik. Slegs die beste, rasegte bulle 
word gebruik, “want dan kry jy die bes-
te resultaat met kruisteling”.

Rasegte Brahmankoeie word eers 
met rasegte Braunviehbulle gepaar. 
Die kruisverse word dan in ’n terminale 
kruising met swart Angusbulle gepaar. 
Die kalwers wat uit daardie driehoek-

kruising gebore word, is swart poens-
koppe wat vinnig groei. Hulle is dus 
baie gesog by voerkrale. Alle kalwers 
word geslag en geen nageslag word vir 
verdere teling uitgehou nie.

BEHOU AANPASBAARHEID
Die swart speenkalwers behou steeds 
die Brahman se aanpasbaarheid. Hulle 
het goeie weerstand teen bosluise en 
loop baie maklik. Izak sê ’n belangrike 
eienskap is die swart kalwers se een-
vormigheid. “Hulle lyk soos tweelinge, 
wat óók gesog by voerkrale is.”

Die kalwers is minstens ’n maand 
vroeër as ander rasse gereed om ge-
speen te word. Hy verkoop hulle reg-
streeks van die ma’s af wanneer hulle 
240-260 kg weeg en neem hulle dan na 
’n plaaslike veiling. Soms koop voerkra-
le die kalwers sommer op die plaas.

Hy hou van die speenkalwers uit om 
as osse op die veld groot te maak. Die 
osse word verkoop wanneer hulle so-
wat 250-270 kg uitslag. Hulle behaal 
dan ’n A- of AB-gradering wat hoë pry-
se verseker. Die vleis word deur Meatco 
na die buiteland uitgevoer.

Brahmankoeie met hul Braunvieh-kruiskalwers. Die verse word dan in ’n driehoekkruising 
met swart Angusbulle gepaar. 

Mnr. Izak Schoonbee   



Besigtiging van diere: 12:00 - 13:00 
Middagete: 13:00 - 14:00

BEEF 
IT UP

Navrae:  Kiep Lepen 081 124 0648
Agra-stoetkantoor 061 290 9226

Nader die Namibiese Brahmantelersvereniging by  
brahman@iway.na or 081 621 7704.

Besoek ons webwerf: www.brahman.iway.na

VEILING 14:00

Nasionale Brahmanveiling
25 OKTOBER 2017

AGRA/BANK WINDHOEK-RING, WINDHOEK
 

SIMPOSIUM 10:00 - 12:00 MET DIE ONDERWERP:
Bestuurspraktyke vir verhoogde wins

 
Dr. Mike Fair (UV): Genetiese parameters vir tipe en produksie van Namibiese Brahmane
Peter Zensi (kommersiële boer): Kuddebestuur onder ekstensiewe boerderypraktyke
Dr. Jasper Coetzee (veearts): Optimale grootpensbestuur by vleisbeeste
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V
ooraanstaande osboere in Na-
mibië meen elke beesboer sal 
voordeel trek uit die gebruik 
van ’n Brahmanbul in sy kud-

de, ongeag die ras waarmee hy boer. 
Die Namibiese Brahman Beestelersge-

nootskap handhaaf streng standaarde 
ten opsigte van die akkuraatheid van 
stambome, verpligte keuring en presta-
sietoetsing.

Wyle mnr. Willie Grobler, ’n interrasbe-
oordelaar en senior keurder, en die ewe 
bekende mnr. Dawid Krause, wat Nami-
bië se nasionale speenkalfkompetisie 
verlede jaar landwyd op speenkalfvei-
lings beoordeel het, besing die lof van 
die Brahman. Krause sê in die speen-
kalfkompetisie het Brahman-kruisings 
verreweg die beste gevaar.

Willie sê in ’n dokument wat hy voor sy 
dood opgestel het, Brahman-tipes maak 
65-71% van die koeikuddes in die land 

 LIGGING 

Namibië

Meer as 70% van alle slagbeeste in Namibië is 
Brahmane of Brahman-kruisings, wat dui op die 
ongeëwenaarde kruisteelvoordele van hierdie uit-
muntende beesras, waarvan die gene ook in by-
kans alle sintetiese beesrasse in dié land voorkom.

uit, die noordelike kommunale gebiede 
uitgesluit. Dit is dieselfde prentjie wat ’n 
mens sien as jy Meatco se voerkraal be-
soek. “ ’n Ras wat in 60 jaar só ’n stewi-
ge stempel op die nasionale beeskudde 
afgedruk het, moet ’n besonderse ras 
wees, want daar is rasse wat baie lan-
ger in die land voorkom, ver gevorder 
het en ook wyd versprei voorkom,” het 
hy gesê. “As jy hierdie basterkragvoor-
deel van die begin af het en jy pas goeie 
bestuur toe, kan jy ’n verbetering van 
18-32% kry.”

Gelukkig het Namibiese beesboere nie 
toegang tot groeistimulante en -hormo-
ne nie en hulle moet dus heterose en 
die eienskappe van hul beeste, soos dié 
van die Brahman, aanwend om goed te 
presteer. Die Brahman se uitmuntende 
eienskappe is gelukkig tot die beesbe-
dryf se beskikking en dit word op die 
veld én in voerkrale gebruik.

Willie het vertel dat hy in 1971 in die 
beesbedryf begin werk het. “Oor die 
hele Suider-Afrika het ek baie beeste en 
baie rasse gesien en die ras wat in Na-
mibië die grootste invloed op my loop-
baan van meer as 40 jaar gehad het, 
was baie beslis die Brahman.”

 
GERT KOTZE EN KONRAD 
TRAEGER
Twee gesoute boere van Okahandja, 
mnre. Gert Kotze en Konrad Traeger, 
wat saam 62 jaar ervaring van slagos-
produksie het, het op ’n Brahman-inlig-
tingsessie insiggewend gesels oor die 
voordele wat Brahman -kruisings vir 
hulle inhou.

Die Brahman is een van die grootste, 
invloedrykste en mees dinamiese bees-
rasse ter wêreld. Reeds in 1931 het dr. 
R.B. Kelly van Australië bewys dat, ver-
geleke met ander rasse, die Brahman se 
kruisrasse vroeër ontwikkel, goed groei 
en markgereed raak op minderwaardi-
ge weiveld, ’n karkas-opbrengsvoordeel 
van 2-3% het, droogtes goed oorleef en 
betreklik min bosluise het.

Sedert die invoer van die Brahman 
(Bos indicus) uit Indië na Noord-Ame-
rika sowat 170 jaar gelede, is die Bos 
indicus meer omvattend as enige ander 
ras vir kruisteling gebruik. Die resulta-
te was fenomenaal danksy nasate wat 
die lewenskrag en gespierdheid van die 
Brahman het, en die bykomende vleis- 
en swaarder karkaseienskappe van die 
Britse rasse toon.

Kommersiële Brahmankoeie wat met ’n Bos 
taurus-ras gekruis is, met hul mooi kalwers. 
Die meeste beeste in Namibië is rasegte 
Brahmane of Brahman-kruisings.  
Foto’s: Verskaf

Brahman trap diep 
spore in Namibië
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Een van die finale produkte van krui-
sings met die Brahman en die Bos tau-
rus-rasse was die ontwikkeling van sin-
tetiese rasse deur verdere kruisteling 
deurdat basters met basters gekruis is. 

Só het 19 rasse reeds tot stand gekom, 
onder meer die Santa Gertrudis (Brah-
man x Shorthorn), Beefmaster (Brah-
man x Shorthorn x Hereford), Brangus 
(Brahman x Angus), Braford (Brahman 
x Hereford), Simbra (Brahman x Sim-
mentaler) en Droughtmaster (Short-
horn x Brahman). 

Die Brahman en sy kruisnageslag 
het vandag ’n aandeel van nagenoeg 
70% in die totale beesbevolking van 
Namibië. Daarby geniet die natuurlik 
geproduseerde Namibiese beesvleis 
internasionaal ’n mededingende voor-
deel waarin die Brahman ’n beduidende  
rol speel.

VOERDOELTREFFENDHEID
Die grootste voordeel van Brahman- 

kruisings in die harde Namibiese kli-
maat is dat hulle die beste voerdoeltref-
fendheid van alle rasse het. Hierdie eko-
nomies belangrike produksie-eienskap 
moet in die toekoms méér wetenskaplik 
in stoetteelwaardes geïntegreer word 
met metings vir netto-voerinname.

Gert en Konrad sê die redes hoekom 
hulle verkies om Brahman-kruistollies 
te koop, is:

■■ Hulle wissel op ’n laat ouderdom. Die 
Meatco-prysstruktuur het sedert 2015 

’n goeie prysvoordeel vanaf A- na AB- en 
B-grade. Meatco betaal ook bykomend 
vir die drie- en viertand-B-grade.

■■ Die Brahman het ’n kort haarkleed met 
parasietweerstand, wat koste bespaar, 
en is by die warm somers aangepas.

■■ Die Brahman se vermoë om sy rantsoen 
in droogtetye met blare aan te vul, dra 
by tot die ras se sukses.

■■ Brahmankruisosse rond die beste en 
vinnigste af, wat dui op goeie groei en 
die vermoë om vet aan te pak.

Een van die finale produkte van 
kruisings met die Brahman en die Bos 
taurus-rasse was die ontwikkeling van 
sintetiese rasse deur verdere kruisteling 
deurdat basters met basters gekruis is.
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WAT ’N PRESTASIE
Krause van Feedmaster, wat verle-
de jaar Namibië se nasionale speen-
kalfkompetisie saam met sy kollega 
mnr. Christo van Zyl beoordeel het, 
sê Brahmane of Brahman-kruisings 
het 54% van die eerste, tweede 
en derde plekke onder die voer-
kraal- en veldtollies en teelverse op 
Agra-speenkalfveilings behaal.

“Dit is ’n ongelooflike prestasie,” 
sê hy. “Hierdie ras is op die wenpad, 
nie net vandag nie, maar met jare 
se teling reeds agter die rug. Boere 
wat met Brahmane boer, het baie 
tot doeltreffende beesvleisproduk-
sie bygedra.”

By die tollies word onderskei 
tussen veld- en voerkraalgroepe. 
By verse kyk hulle bykomend na 

Die Brahman en sy kruisnageslag het 
vandag ’n aandeel van nagenoeg 70% 
in die totale beesbevolking van Namibië. 
Daarby geniet die natuurlik geproduseerde 
Namibiese beesvleis internasionaal 
’n  mededingende voordeel  waarin 
die Brahman ’n beduidende rol speel.

WINSGEWENDHEID
Hulle het aan die hand van slagre-
sultate die winsgewendheid van die 
onderskeie osse bepaal nadat hulle 
in ekstensiewe toestande vanaf die 
veld bemark is:

■■ Die top-Brahman-kruisosse was mark-
gereed op 26,9 maande met ’n karkas-
gewig van 295 kg.

■■ Die osse van die kruisrastipes het ’n 
jaar en langer nodig gehad om mark-
gereed te raak met onderskeidelik ’n 
ouderdom en karkasgewig van 38,4 
maande en 299 kg en 39,8 maande 
en 321 kg.

■■ Die Brahman-veilingskruisosse se 
markgereedheid is 26-32 maande met 
’n karkasgewig van 265 kg.

■■ Dit is duidelik dat die Brahman-vei-
lingskruisings ’n swakker gradering en 
’n laer slaggewig het vergeleke met 
die top-Brahman-kruisosse, maar wel 
’n beter gradering as die osse van twee 
ander rasse (albei Bos taurus).
Die teiken is om A- en AB-osse met 

die maksimum gewig te lewer. Die 
Brahman-kruisings op veilings moet 
egter verbeter, wat ’n groot uitda-
ging is, want die nasionale kudde sal 
dan ook moet verbeter. 

’n Brahman-kruiskalf suip aan ’n Brahman- 
tipe koei. Brahman-kruisosse rond die beste 
en vinnigste af, wat dui op goeie groei en 
die vermoë om vet aan te pak.

teelvermoë, brandmerke (duidelik, 
onduidelik of glad nie), huidbeska-
diging, onthoorning (goed, swak of 
glad nie), temperament, gewig en 
gewiggeskiktheid vir die mark, bou-
vorm, eenvormigheid (hoe meer 
die afwykings, hoe minder is die 
punte) en groeipotensiaal.

Dawid sê verreweg die meeste 
speenkalwers op die agt veilings 
(Gobabis, Aub, Okahandja, Groot-
fontein, Otavi, Outjo, Otjiwaron-
go en Rehoboth) was rasegte of 
kruis-Brahmane.

Namibië het met die Brahman dus 
die produk wat die mark verlang. 
Diere wat volhoubaar is, op die veld 
kan oorleef en waarvan instand-
houding makliker is, het Brahman-
bloed of is rasegte Brahmane. Só 
kan die gehalte en produksiever-
moë van die Brahman oral in die 
land in kommersiële boerderye ge-
sien word. 

SÓ SELEKTEER TELERS
Hy het die spesifieke kommersiële 
telers gevra hoe hulle dit regkry 
om sulke mooi diere te teel. Hul 
antwoorde was dat hulle vir vrug-
baarheid, eenvormigheid en vrou-
likheid in die koeikudde selekteer.

Hulle koop slegs goeie bulle by be-
kende telers. Daarby verstaan hulle 
teelwaardes, want dan kan hulle 
bulle koop wat hul diere se produk-
sie verbeter. Visuele korrektheid is 
belangrik. Diere moet kan loop en 
dekbehendig wees.
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D
it was verrassend dat die to-
tale bydrae van die Brahman 
(20%), Brahman-kruisings 
(7%) en Brahman-verwante 

sintetiese rasse (25%), saam 52% van 
die totale beesbevolking uitmaak. Dié 
persentasie kan selfs effens hoër wees 
as ál die Brahman-verwante ontwikke-
lende rasse bygetel word.

Dit bevestig die Brahman — die ko-
ning van kruisteling, of anders gestel, 

Brahman die koning 
van kruisteling

die gemene deler van kruisteling — se 
impak op die groter beesbevolking van 
die wêreld. Hierdie rol is op die Brah-
man-wêreldkongres in Mei verlede jaar 
in Rockhampton, Australië, herbevestig. 
Die Brahman word in méér as 60 lande 
vir rooivleisproduksie gebruik.

Die Brahman-beestelersgenootskap 
van Suider-Afrika vorm deel van die 
Brahman-Wêreldfederasie (WBF) met sy 
23 lidlande.

GENETIESE ONTLEDING
ln April 2013 is die Brahman-rasver-
beteringforum in Suider-Afrika gestig, 
met Suid-Afrika en Namibië as lede, 
gevolg deur die totstandkoming van 
’n internasionale Brahman-rasverbe-
teringsforum in April 2014 tydens die 
Brahman-wêreldkongres in Suid-Afrika. 
In Mei verlede jaar is die tweede inter-
nasionale vergadering gehou tydens die 
wêreldskou in Australië wat deur 12 lan-
de bygewoon is.

’n Internasionale, genetiese ontleding 
tussen vier lande, naamlik Suid-Afrika, 
Australië, Amerika en Namibië, is daar-
na gedoen as uitvloeisel van hierdie 
samesprekings. Die eerste verslae wat 
ontvang is, lyk belowend en kan in die 

nabye toekoms lei tot die beskikbaar-
stelling van genomies gefundeerde teel-
waardes wat internasionaal gekoppel is. 

Dit sal ál die belangrike, meetbare 
eien skappe op ’n hoër akkuraatheids-
vlak plaas, wat aan die kommersiële 
koper van Brahmanbulle ’n bykomende 
voordeel sal gee.

ONTLEDING VAN 
BASTERKRAG
Tydens die besoek aan verskeie boere 
vir doeleindes van hierdie bylae, waar-
in heterose (basterkrag) in die kollig 
geplaas word, het die telers telkens 
die belangrike rol van die Brahman 

Die reusagtige rol wat 
die Brahman in die 
beesbedryf van Suider- 
Afrika speel, asook sy 
posisie as koning van 
kruisteling, kom duidelik 
na vore in die resultate 
van ’n intensiewe vrae-
lys en ander bronne 
wat deur die Eenheid vir 
Lewendehawe-ekonomie 
van die Universiteit van 
die Vrystaat ontleed is.

Sietze Smit

Verskeie weten
skaplikes wêreldwyd 
beskou die F1Brah
mankruiskoei as 
onoortreflik,  gemeet 
in ’n spesifieke pro
duksiestelsel.
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Die Brahman 
word in méér 
as 60 lande 
vir rooivleis
produksie 
gebruik.

Wetenskaplikes wêreldwyd meen die F1Brahmankruiskoei 
het nie haar gelyke in ’n spesifieke produksiestelsel nie. Dit is 
hoekom die ras so ’n groot rol in rooivleisproduksie vervul.

(as rasegte teeldier), Brahmanbulle en 
kommersiële Brahman-koeikuddediere 
bevestig.

Die rasegte Brahmankoei word steeds 
as ’n ideale moederlyn vir Afrika beskou. 
Die veranderende klimaat, hetsy méér 
droogtes of hoër reënval, dwing eksten-
siewe beesboere om die Brahmanras 
eerste op hul produksielys te plaas.

Die Brahmanbul, wat as ’n rasegte, 
geregis treerde verskaffer van meerder-
waardige gene aan  kommersiële boere 
bestempel word, lewer ’n gesogte pro-
duk. Weer eens speel die ras se beson-

derse, fisiologiese aanpassingsvermoë 
’n belangrike rol.

As ’n vervangingsvers en/of speenkalf 
wat in alle bemarkingsfasette ekonomie-
se, verhoogde resultate lewer, voldoen 
F1-kruisings 100% aan die vereistes van 
’n hoër wins per  produksie-eenheid.

Verskeie wetenskaplikes van oor die 
hele wêreld beskou die F1-Brahmankruis-
koei as onoortreflik,  gemeet in ’n spesi-
fieke produksiestelsel.

By die Universiteit van Texas A&M in 
Amerika het Brahmankruisosse in proe-
we gepresteer ten opsigte van karkas-
gehalte, doeltreffende voerinname en 
gemiddelde daaglikse groei. Dit is ’n ge-
wilde keuse vir voerkraalaankopers.

BOGEMIDDELDE PRESTASIE
Rasegte Brahman-speenkalwers is in 
2015-’16 in ’n navorsingprojek deur 
mnr. P. Oosthuizen vir sy M.Sc.-studie 
by Sernick-voerkrale geëvalueer om die 

optimale voertydperk vir agt rasse te 
bepaal. Die twee Brahmangroepe in die 
proef het bogemiddeld gepresteer ten 
opsigte van netto voerinname met ’n ge-
middelde daaglikse groei van 1,58 kg oor 
die proeftydperk. Die resultate bevestig 
dat rasegte Brahmanosse ekonomies ge-
voer kan word. 

Kruissteling as sodanig vereis dat spe-
sifike bestuurspraktyke toegepas word. 
Die eindproduk lewer ’n hoër wins. Brah-
mankruisosse word gretig deur plaaslike 
voerkraalaankopers opgeraap en ver-
seker wins aan die einde van die pro-
duksie tydperk.

Die veelsydige Amerikaanse Brahman, 
soos die ras oor die wêreld heen bekend 
is, staan dus sy plek as produktiewe 
vleisbees vol.

Sietze Smit is die rasdirekteur van die 
Brahman-beestelersgenootskap van 
Suider-Afrika.
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