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BRAHMAN VOORWOORD

Telers kry voorsprong  
met genomikaprojek
Genetiese voorspelbaarheid en erfdwang, gekoppel aan beraamde  
teelwaardes, is die hoofseleksiekriteria waarmee telers hul kuddes  
en die Brahmanras kan verbeter. Daarvoor is moderne tegnologie nodig.

H
ierdie vyfde bylae van die 
Brahmanbeestelersgenoot-
skap bekyk dié beesras se 
posisie aan die voorpunt 

van moderne tegnologie. Die genoot-
skap en sy lede staan reeds sedert die 
begin van die vleisbeesgenomikaprojek 
(VGP) bankvas agter die oogmerk om 
tegnologie ten bate van die ras in te 
span. Lees meer daaroor in dié uitgawe 
wat uitwei oor verskeie aspekte en prak-
tiese ervaring van telers wat deel is van 
dié projek.

“Die teler moet sy bestuur opknap om sy 
doelwitte te bereik. Die belangrikste dag in 
sy lewe is wanneer hy die semen in die koei 
plaas. As hy daardie dag die verkeerde bul 
gebruik, verloor hy drie jaar. Die koei gaan 
’n jaar nodig hê om weer te kalf en dit gaan 

nóg twee jaar wees voor die teler van sy 
foute ontslae geraak het,” sê mnr. Llewel-
lyn Labuschagne van R10 Brahmane by 
Letsitele in Limpopo. 

Lees meer oor wat hy en ander toptelers 
doen om hul teelkuddes te onderskei.

GENOMIKAPROJEK
Die VGP het in 2012 op ’n vergadering van 
die Landbounavorsingsraad in Pretoria 
ontstaan. Die Brahman-telersgenootskap-
pe van Suid-Afrika en Namibië het van die 
begin af besluit om saam aan die projek 
deel te neem. Die eerste fase van die pro-
jek is in April 2015 van stapel gestuur en 
het op 31 Maart vanjaar ten einde geloop. 

In hierdie drie jaar is honderde bulle aan 
genotipering onderwerp en vir netto voer-
inname geëvalueer. Karkasmonsters is vir 

die meet van vleisgehalte ingedien.
Selfs in hierdie kort tydperk is daar reeds 

’n groot verbetering in die akkuraatheid 
van die teelwaardes van bulle wat as kop-
pelbulle binne die projek gebruik word 
(bulle wat uitgeruil, verkoop en tussen die 
VGP-kuddes gebruik word).

“Die belangrikheid van vleiseienskappe 
het beslis veroorsaak dat stoettelers ern-
stiger na teelwaardes vir karkaseienskap-
pe kyk wanneer hulle nuwe teelbulle vir hul 
kuddes aankoop. 

“Bulle met goeie teelwaardes én goeie 
karkaseienskapteelwaardes en wat afkom-
stig is uit kuddes waar groot klem op selek-
sie vir karkaseienskappe gelê word, het die 
afgelope jare goeie pryse behaal,” sê mnr. 
Jacque Els, bestuurder van die Namibiese 
Stoettelersvereniging.  

FOKUSGEBIEDE
Mnr. Thys Meyer, verteenwoor
diger van die Lewendehawe Regis 
trerende Federasie (LRF) en die 
vleisbeesgenomikaprojek, sê die 
Brahmanbeestelersgenootskappe 
van SuidAfrika en Namibië sal na 
verwagting binne die afsienbare 
toekoms die voortou neem onder 
die LRFrasgenootskappe met die 
uitreiking van genomiese, beraam
de teelwaardes.

Die vleisbeesgenomikaprojek 
sluit in die meting van voerom
settingsdoeltreffendheid en die 
insameling van karkas en vrug
baarheidsdata ten einde:
■ Die tempo van genetiese vorde

ring te maksimaliseer deur die 

gebruik van seleksieindekse wat 
vir spesifieke produksiestelsels 
ontwerp is.

■ Goeie genetiese skakeling oor  
verskillende kuddes en lande  
heen te vestig.

■ ’n Uitgebreide verwysingsbevolking 
vir elke deelnemende ras te skep.

■ Data in te samel oor fenotipiese 
eienskappe wat moeilik of duur is 
om te meet. 

■ Die vleisbeesgenomikaprojek te 
koppel met soortgelyke programme 
in ander lande.

■ Invloedryke bulle (stamvaders)  
en moeders in die genomiese 
verwysingsbevolking vir die ras te 
identifiseer en in te sluit.

■ Eienskapsdefinisies tussen betrokke 

lande te standaardiseer.
■ Genetiese/genomiese evaluerings 

oor grense heen tussen samewer
kende lande te bewerkstellig.

■ Navorsing te doen in multiras, 
genomiese evaluerings.

■ Die bestaande seleksieindekse 
vir rasse by te werk en seleksie 
indekse vir nuwe toetreders tot 
indekse te ontwikkel.

■ ’n Nasionale databasis met goeie 
data wat vir navorsing geskik is, 
daar te stel en te gebruik.

■ Die verhoogde deelname aan 
teelprogramme deur opkomende 
boere en die gebruik, toepassing 
en voordele van topteelmateriaal 
vir opkomende boere in Namibië 
en SuidAfrika te bewerkstellig.
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BRAHMAN THYS MEYER

Dié beesprogram 
lewer dividende op
Nasionale beleggings in genomiese programme  
lewer beduidende ekonomiese opbrengste op en 
hou verskeie voordele vir beesboere in. 

Mnr. Thys 
Meyer 
FOTO:  
JOHAN  
NORVAL

Die vleisbeesbedryf in Austra-
lië se navorsingsinisiatief 
deur middel van die koöpe-
ratiewe navorsingsentrums 

toon dat vir elke dollar wat in dié land 
se genomikaprojek belê is, ’n opbrengs 
op belegging van 1:3,6 moontlik is. Dit is 
dus ’n jaarlikse opbrengs van 19%.

’n Groot aantal lande wêreldwyd, 
soos Amerika, Australië en Ierland, 
benut genomiese inligting in roetine- 
berekenings vir teelwaardes en telers 
gebruik reeds genomies beraamde teel-
waardes in hul seleksie- en teelprogram-
me. Hierdie beleggings verseker besten-
dige, vinniger, genetiese vordering op ’n 
jaargrondslag, asook dat die genetiese 
hulpbrongrondslag vir hierdie lande be-
skikbaar is om mededingend te bly in 
die wêreldmark. 

Die eerste ronde van die vleisbees- 
genomikaprojek se belegging is 
moontlik gemaak deur die tegnologie- 
vernuwingsagentskap (TIA), ’n afdeling 
van die Departement van Wetenskap en 
Tegnologie. Dié program het alle ver-
wagtinge oortref, soos onlangs bevind is 
deur ’n onafhanklike impakstudie wat in 
opdrag van die TIA uitgevoer is. Dit het 
bevestig dat die voortgesette impak van 
die vleisbeesgenomikaprojek ’n verwag-
te ekonomiese, interne opbrengskoers 
van 18,7% toon.

Die eerste ronde het ’n gesonde 
grondslag vir verbeterde akkuraatheid 
in prestasie-opname gevestig, met drie 
rasse (Bonsmara, Beefmaster en Dra-
kensberger) wat genomies beraamde 
teelwaardes vir geselekteerde eienskap-
pe bekend gestel het. 

Die Brahmangenootskappe van Suid- 

Afrika en Namibië sal na verwagting die 
voortou neem onder die Lewendehawe 
Registrerende Federasie se rasgenoot-
skappe met die vrystelling van geno-
mies beraamde teelwaardes binne die 
afsienbare toekoms.

BESTUUR PROGRAMME
Eienskappe van ekonomiese belang 
moet voortdurend gemeet word in die 
omgewings waarin met hierdie diere 
geteel word. Suid-Afrika is uniek met be-
trekking tot sy klimaatstoestande en die 
beskikbaarheid van voer. 

Die Suider-Afrikaanse vleisbeesgeno- 
mika projek is toegespits op akkurate 
prestasiebestuur, waaronder die eko-
nomies belangrike en moeilik meetbare  
eienskappe. Dit kombineer sodanige 
data met genomiese data (SNP-mer-
kers) om die beste moontlike diere (die-
re wat die beste ekonomiese bydrae tot 
’n kudde lewer) vir teling te selekteer.

Die vleisbeesgenomikaprojek het by-
gedra tot die pogings van Suid-Afrikaan-
se navorsingsinstellings met die bou 
van vermoë in genomika-infrastruktuur 
en menslike hulpbronne. Die vermoë 
om programme, soos die vleisbees- 
genomikaprojek, te gebruik met plaaslik 
ontwikkelde kundigheid en platforms is 
prakties gedemonstreer. 

Daarbenewens is goeie internasio-
nale samewerking binne die vleisbees- 
genomikaprojek gevestig om die beste 
internasionale praktyke te verseker. 

’n Span met uiteenlopende agtergron-
de, vaardighede en kennis was vroeg 
in 2013 betrokke by die beplanning en 
toepassing van die vleisbeesgenomika- 
projek en het die eerste driejaarfase van 

die projek suksesvol uitgevoer. Hierdie 
span sluit verteenwoordigers van die 
bedryf, hoëronderwysinstellings, diens-
verskaffers en regeringsinstellings in.

Die tweede ronde van die vleisbees-
genomikaprojek maak voorsiening vir 
deelname van minstens 94% van die 
vleisbeesstoetbedryf. 

Die spesifieke doel daarvan is om alle 
deelnemende rasse in staat te stel om 
’n verwysingsbevolking met voldoende 
fenotipiese en genotipiese data te ves-
tig, met spesifieke klem op die moeilik 
meetbare eien skappe. 

Die voortsetting van die vleisbees- 
genomikaprojek hou baie potensiële 
voordele en verbeterings in, soos: 

■■ Produktiwiteit wat lei tot verhoog-
de winsgewendheid (of die verlaging  
van produksiekoste);

■■ Mededingendheid van die Suider-Afri-
kaanse vleisbedryf; en

■■ Volhoubare voedselproduksie en ’n 
mededingende beesbevolking van 
opkomende produsente wat lei tot 
verhoogde deelname in ekonomiese 
aktiwiteite vir hierdie boere.
Die vleisbeesgenomikaprojek sal vir 

die deelnemers ’n styging in kuddevrug-
baarheid en voeromsettingsdoeltref-
fendheid meebring. Op lang termyn sal 
dit ’n verhoging in vleisgehalte en kar-
kaseienskappe meebring, asook die ver-
moë om die beste diere reeds vroeg in 
hul lewens vir teling te identifiseer met 
die gebruik van genomiese seleksie.

Mnr. Thys Meyer is ’n verteenwoordiger 
van die Lewendehawe Registrerende  
Federasie en die vleisbeesgenomika
projek.
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BRAHMAN CHARL VAN ROOYEN

‘Genomika is nou  
die gonswoord’
Brahmantelers in Suider-Afrika behoort met  
toewyding aandag te gee aan ontwikkelings op  
die gebied van genomika sodat hulle nie agter  
raak by die vordering wat telers in die  
topvleisproduserende lande maak nie.

T
 egnologiese ontwikkeling is 
die gebruik van wetenskap-
like navorsingsresultate — in 
hierdie geval spesifiek gene-

tiese beginsels waarmee die afgelope 
dekade reusevordering gemaak is. 
As telersgenootskap en teler is die  
ideaal om dié tegnologiese ontwik-
kelinge so gou moontlik deel te maak 
van jou teelbeleid en strategie om aan 
die voorpunt van ontwikkeling te wees 
en ’n mededingende voordeel te hê.

Só sê mnr. Mecki Schneider, voorsit-
ter van die Internasionale Brahman- 
rasbevorderingsforum. Hy is ook die 
voorsitter van die Suider-Afrikaanse 
Brahman-rasbevorderingsforum en 
eienaar van die Brahmanstoetery Oka-
bra in Namibië.

“Genomika is vandag die gonswoord 
in teling. Die vraag aan ’n teler is: Is jy 
reg vir die volgende revolusie in diere-
teelt; dus om genomika deel van die 
teelbeleid en -doelwitte te maak?”

RASBEVORDERING
“Ons as Suider-Afrikaanse Brahman-
telersgenootskap is sterk betrokke by 
die vleisbeesgenomikaprojek (VGP) 
van die Lewendehawe Registrerende 
Federasie (LRF),  waarvan die eerste 
fase nou ná drie jaar geëindig het. Dit 
het ’n begroting van R10 miljoen per 
jaar vir alle beesrasse gehad, wat deur 
die Tegnologie-innoveringsagentskap 
(TIA) gefinansier is. Nou staan ons aan 
die vooraand van die tweede fase van 
die VGP,” sê Schneider.

Meer as drie jaar gelede het lede van 
telersgenootskappe die kans gekry om 
deel te neem. Sowat 25 Brahmantelers 
van Suid-Afrika en Namibië het hulle 
skriftelik verbind tot die projek en om 
uiteindelik reken skap van die resultate 
van die projek te gee. Die bedrywig-
hede word deur die Suider-Afrikaanse 
Brahman-rasbevorderingsforum ge- 
koördineer. Die forum bestaan uit 
raadslede en personeel van Suid-Afrika 
en Namibië se Brahman-telersgenoot-
skappe, asook weten skaplikes.

Die Brahman-rasbevorderingsforum 
het kennis ingewin oor hoe ander lan-
de (veral Australië en Amerika) soort-
gelyke projekte gestruktureer het. Die 
huidige VGP sluit die beste fasette in 
met plaaslike toestande ag geneem. 
Daarmee is die Suider-Afrikaanse 
Brahmanbedryf aan die voorpunt van 
tegnologiese ontwikkeling.

KUDDE-AANTEKENING
In die eerste fase van die VGP is hoof-
saaklik op totale kudde-aantekening 

klem gelê. Alles word dus deeglik ge-
meet. Dit sluit alle moontlike fenotipie-
se eienskappe in en nie net die groei 
van ’n dier nie. Vir Brahmantelers wat 
Breedplan as prestasietoets-evalua-
sie gebruik, is volledigheid van pres-
tasie-aantekening, waarvoor jaarliks 
pryse gegee word, die maatstaf.

Wat Brahmane betref, is punte vir 
twee bykomende eienskappe met 
speentyd gegee, naamlik skede/nael- 
vel van speenkalwers en tempera-
ment (makheid van kalwers). Data oor 
dae tot kalf is ook die afgelope jaar op 
groot skaal as deel van die maandelik-
se prestasietoetsontledings ingedien, 
met die gevolg dat teelwaardes vir 
dae tot kalf en temperament nou be-
skikbaar gestel word.

Schneider sê ondanks die druk om 
soveel stoetdiere moontlik so vinnig 
moontlik te genotipeer, was die raad 
van genetici dat dit uiters noodsaaklik 
is dat goeie fenotipiese data van ge- 
genotipeerde diere beskikbaar moet 
wees. Dit is om die maksimum voor-
deel op lang termyn te verkry. Dit 
geld nie net die gewone groeidata 
nie, maar veral die moeilik meetbare 
eienskappe, soos vrugbaarheid, netto 
voerinname en vleisgehalte.

Die tweede belangrike punt wat die 
afgelope drie jaar in ag geneem is, is 
om nie al die beskikbare geld net op 
genotipering te bestee nie. Kundiges 
se voorspelling dat die prys van geno-
tipering drasties gaan daal, was in die 
kol. Vandag kan genotipering teen ’n 
tiende van die koste gedoen word ver-
geleke met ’n paar jaar gelede. 

“Wat ’n wyse besluit. Dit het ’n be-
sparing van miljoene rande meege-
bring wat vandag baie meer koste-
doeltreffend aangewend kan word ter 
bevordering van die ras,” sê Schneider. 

Die derde belangrike aspek waarop 
deeglik klem gelê is, was om kontem-
porêre groepe goed te definieer en om 
verskeie koppelbulle oor kuddes heen 
te gebruik (ook deur kunsmatige inse-
minasie). Bulle is selfs uitgeruil om die 
koppelings tussen kuddes te versterk 
ten einde teelwaardes met baie beter 
akkuraatheid te verkry.

Mnr. Mecki Schneider.  FOTO: CHARL VAN ROOYEN
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BRAHMAN

NETTO VOERINNAME
Die toetsing van netto voerinname 
(NVI), die evaluering van vleisgehalte 
nadat diere geslag is en die ontleding 
van vleismonsters deur vleiskundiges 
by die Landbounavorsingsraad (LNR) 
is gedurende die eerste fase deur die 
VGP gesubsidieer. 

Genoeg goeie data is vir NVI inge-
win. In die Brahmanbedryf word hard 
gewerk sodat daar moontlik al vanjaar 
’n teelwaarde vir NVI deur Breedplan 
beskikbaar gestel kan word. Daarvoor 
word data van sowat 1 600 Brahmane 
wat reeds ingesamel is, verwerk om 
teelwaardes beskikbaar te stel. Dit op 
sigself sal ’n eerste vir enige ras wees 
en kan in die toekoms ’n enorme by-
drae lewer tot die optimale benutting 
van weiding en voerverbruik in voer-
krale, sê hy.

Schneider en mnr. Ebbi Fischer van 
Hochfeld het hul eie NVI-toetsstasie 
(GenTecSol) opgerig om aan die voor-
punt van hierdie tegnologie te bly. 

Vleisgehalte is nog ’n belangrike 
aspek vir ’n beesras om die beste nis-
vleismarkte te kan benut. Die LNR se 
laboratorium het die eerste resultate 
oor vleisgehalte beskikbaar gestel. 

“Die Brahmantelers sal in die toe-
koms strategies moet besin oor die ge-
bruik van stoetbulle wat beter vleisge- 
halte oplewer. Tans word daaraan ge-
werk om meer data in te win deur die 
kommersiële slag van beeste met be-
kende Brahmanvaars,” sê Schneider.

Op beperkte skaal is ook aandag 
aan genotipering gegee. Sowel die 
Suid-Afrikaanse as Namibiese Brah-
man-telersgenootskappe het self 
R300 000 beskikbaar gestel om die 
genotipering van invloedryke diere in 
die ras met ’n 50k-SNP te genotipeer.

TWEEDE PROJEK
Mnr. Thys Meyer, VGP-koödineerder, 
het met verrykende kennis vanaf die 
vierjaarlikse internasionale genomika-
konferensie in Februarie vanjaar in 
Nieu-Seeland teruggekeer. Hy het 
met internasionale vervaardigers van 
SNP-panele onder handel om ’n lae 
prys vir SNP-toetse te beding indien 

genoeg genotiperings per jaar gedoen 
word. Dit vorm deel van die tweede 
fase van die VGP-projek. 

Schneider sê deur beplanning 
saam met Suid-Afrikaanse genetici 
en Australiese kundiges word daarna 
gestreef om genoeg SNP-data teen 
die tweede helfte van die jaar vir die 
Suider-Afrikaanse Brahmanras be-
skikbaar te hê om ’n groot genoeg ge-
nomiese verwysingsbevolking te hê. 

Dit sal die eerste enkelgeen merker-
prestasietoetsevaluasie vir Suider- 
Afrikaanse Brahmane ’n werklikheid 
kan maak.

Dit beteken alle stamboom-, feno- 
tipiese en genotipiese data word in 
een verwerking gebruik om geno-
miese ondersteunde teelwaardes  
(GEBV’s) te verkry. Die voordeel is dat 
die akkuraatheid van teelwaardes vir 
moeilik meetbare eienskappe verhoog  
kan word. 

Vir die gewone groeiteelwaardes 
bied GEBV egter min voordele.

KOSTEDOELTREFFEND
“Ons as Brahmantelers beraam plan-
ne om die genotiperingsprojek op die 
kostedoeltreffendste manier saam te 
stel. Vir Bos indicus-rasse is ’n spesiale 
35k-SNP-paneel beskikbaar wat inter-
nasionaal gebruik word en doeltref-
fend is. Ondersoeke is aan die gang 
om te bepaal of dié SNP-paneel meer 
geskik is vir ons ontledings.

“Alle huidige genotiperingsdata 
word aan ’n proses onderwerp om die 
gehalte van die data te bepaal, met an-
der woorde of dit goed genoeg is om 
doeltreffend gebruik te word.” 

Alle stoetvaars van VPG-deelnemers 
is met verskillende SNP-digthede ge-
genotipeer. Die genotipering van nuwe 
stoetvaars gaan as eerste stap voort-
gesit word. 

As tweede stap gaan alle invloed-
ryke, vroulike diere geïdentifiseer en 
gegenotipeer word. 

As derde stap gaan alle nuwe nage-
slag (manlike en vroulike kalwers) aan-
dag kry.

Só word verseker dat die genomiese 
verwysingsbevolking verbreed en ver-

sterk word. Die genotipering van elke 
dier word sterk deur volledige, goeie 
fenotipiese data ondersteun. Dit is dus 
’n aanhoudende proses om goeie feno-
tipiese data te meet en te verwerk. 

VORDERING VERSNEL
Enkelgeenmerker-prestasietoets- 
evaluasie gaan die genetiese vorde-
ring versnel. Dit is veral omdat meer 
diere met meer eienskappe (soos die 
moeilik meetbare eienskappe danksy 
genomiese inligting) teen ’n veel jon-
ger ouderdom (as kalf) met beter  
akkuraatheid geëvalueer kan word. Dit 
geld veral diere wat nog geen nage-
slag het nie.

Die Internasionale Brahman-rasbe-
vorderingsforum het volgens Schnei-
der in beginsel besluit om genomiese 
inligting tussen lande uit te ruil en be-
skikbaar te stel om koste te bespaar 
sodat elke land nie dieselfde navorsing 
hoef te doen nie.

Semen van geselekteerde Brahman-
bulle in Australië wat deur die twee 
rasgenootskappe geïdentifiseer is 
(drie wit bulle en ’n rooi bul) om beter 
koppeling tussen die lande te bewerk-
stellig, is ’n jaar gelede ingevoer. Dié 
bulle word ook in hul projek gebruik.

“Ons het al voorheen internasionale 
genetiese evaluasie tussen vier lande 
gedoen. Maar vanweë die internasio- 
nale ontwikkelinge en nuwe vrug- 
baarheidseienskappe wat die Austra- 
liërs toegepas het, gaan ons eers klem 
lê op ’n eie Suider-Afrikaanse enkel-
geenmerker-evaluasie vir Brahmane. 
Dit sal ons eie genomiese data insluit 
voordat ons as tweede stap met ’n in-
ternasionale enkelgeenmerker-evalua- 
sie begin.

“Ons as Brahmantelers gaan ook 
ondersoek instel na hoe ons semenge-
halte as ’n eienskap in prestasietoet-
sing kan gebruik en evalueer. Drie 
vrugbaarheidseienskappe word tans 
gebruik: Dae tot kalf, lengte van drag-
tigheid en skrotumomtrek (wat met 
vrugbaarheid gekorreleer is). 

“ ’n Semengehalte-maatstaf sal nog 
’n belangrike vrugbaarheidseienskap 
wees,” sê Schneider.
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Waarborg só gehalte  
aan vleisverbruikers
Hoewel Suid-Afrika nog in sy kinderskoene staan 
in die soeke na ’n sinvolle praktyk om elke happie 
beesvleis in ’n meesterstuk te omskep, word 
insiggewende navorsing wél hieroor gedoen.

W
eens die prys van rooi-
vleis begin al hoe meer 
verbruikers, veral die 
groeiende middelklas 

wat die vraag na rooivleis bevorder, 
vra om rooivleis waarvan die gehalte 
gewaarborg kan word. 

Om keer op keer die beste moontlike 
gehalte vleis te lewer, moet egter we-
tenskaplik te werk gegaan word. Dit is 
’n deurlopende proses wat begin nog 
voor die eerste kalf sy verskyning ge-
maak het en eers eindig wanneer die 
beste gehalte vleissnit op die verbrui-
ker se bord beland. 

Om dít te bewerkstellig is die Land-
bounavorsingsraad (LNR) deurentyd 
betrokke by gesprekke met plaaslike 

telersgenootskappe en navorsing om 
te help dat die plaaslike vleisprodu-
sent slegs ’n produk van die hoogste 
gehalte lewer.

GENOMIKA
Die genotipering van spesifieke bees-
rasse is ’n nuttige stuk gereedskap wat 
goed met huidige teelwaardes gekom-
bineer word om die beste ekonomiese 
waardes in vee te vind. 

“Deur genotipering kan ons egter 
hierdie proses aansienlik verkort. Deur 
dit met bestaande historiese inligting 
te kombineer, kan ’n baie akkurate 
prentjie geskep word waarmee die 
beste diere geselekteer kan word,” sê 
dr. Linky Makgahlela, hoof van die LNR 

se departement van genotipering.
Genetiese verbetering maak groot-

liks daarop staat om met geselekteer-
de manlike en vroulike diere te teel 
met die verwagting dat die nageslag 
uit hierdie teling beter sal presteer as 
die gemiddelde ekonomiese waardes 
van die huidige generasie. Prestasie 
sluit ’n aantal wenslike eienskappe in 
waarvoor geselekteer word. 

Die hoofkriteria wat gebruik word 
om individue vir teling uit te sonder, is 
hul beraamde teelwaardes vir die eien- 
skappe waarvoor geselekteer word. 
Die geskiedkundige insameling van 
dié inligting het egter baie lank geduur 
weens die generasie-interval wat tus-
sen vyf en ses geslagte kan duur voor 
akkurate seleksies op spesifieke nage-
slagte gedoen kon word.

Makgahlela sê teelwaardes in die na-
sionale databasis word saam met die 
dier se BLUP-syfers en sy beraamde 
teelwaardes gebruik om te selekteer 
vir ekonomies belangrike eienskappe, 
soos groei-eienskappe, doeltreffend-
heid (wat voeromsettingsverhouding 
insluit), asook vrugbaarheid en siekte-
weerstand. 

“Die seleksie vir vleissagtheid word 
natuurlik ook ál belangriker,” sê sy.

Die koms van genotipering en spe-
sifiek enkelmerkers, oftewel SNP’s 
(enkel nukleotiede polimorfismes), het 
egter die tydsduur wat dit normaalweg 
kos om diere vir teling te selekteer,  
aansienlik verkort. 

“Sodra ’n dier gebore is, kan ons 
reeds genotipering begin toepas om 
die merkers vir wenslike eienskappe 
te vind. Ons kan dus al van geboorte 
af weet of ’n dier oor al die ekonomies 
belangrike eienskappe beskik om op 
die vorige geslag te verbeter,” sê sy.

Benewens ekonomiese eienskappe 
het genotipering nóg voordele. 

“Bloedlyne neig om foute in die aan-
tekeninge te hê. Veral in ekstensiewe 
boerdery-toestande is dit moeilik 

Die Brahman-beesras het homself oor die  
jare al bewys as ’n voorloper. Telers is onder 
meer baie betrokke daarby om ’n doeltref-
fender dier te teel wat vleis van ’n hoë  
gehalte kan lewer. FOTO: WAYNE SOUTHWOOD
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om die vaar van ’n spesifieke kalf te 
identifiseer en ’n laboratoriumtoets is 
dan nodig om die vaar te bepaal. Op 
dieselfde manier kan ons deur genoti
pering die ouerskap van ’n kalf beves
tig. Sodra die bevestigde inligting deur 
genotipering verkry is, kan ons dus die 
stamboom se inligting bevestig óf reg
stel. Die LNR gebruik ook genotipering 
om te verseker dat ons laboratoriums 
se toetse korrek is,” sê Makgahlela.

Genotipering kan ook ’n laer vrug
baarheidskoers in ’n kudde bekamp. 

“In enige gegewe kuddebevolking 
sal daar individue wees met ’n re
sessiewe geen wat die vrugbaarheid 
van die hele kudde sal beïnvloed. Met 
konvensionele seleksiemetodes kan 
dié resessiewe gene nooit opgespoor 
word nie, maar met genotipering kan 
wetenskaplikes nou hierdie gene op
spoor. Die individuele diere wat hier
die resessiewe geen het, kan dus in 
die kudde geïdentifiseer word en hul 
dekkings kan bestuur word.” Sodoen
de kan draers van die resessiewe geen 
uitgeskakel word.

Genotipering kan ook gebruik word 
om inteling te monitor. 

“Stambome kan slegs inligting ver
skaf wat teruggeneem kan word tot op 
die datum wat die aantekening van die 
stamboom begin is. Deur genotipering 
kan ons teruggaan tot die eerste ge
nerasies van die dier om te verseker 
dat inteling in stambome nie later ’n 
probleem word nie.”

Hierdie soort toetse, sê Makgahlela, 
is egter nie altyd kostedoeltreffend 
nie. Boere wat hul diere wil toets, sal 
die hand diep in die sak moet steek. 

“Om die kosteprobleem te hanteer 
het die LNR vorendag gekom met ge
notipiese imputasie. Om die genetiese 
waarde van jou beste diere te bepaal 
sal ’n hoër digtheid van toetse (waar 
meer diere per gegewe waarde ge
toets word) teen ’n hoër koste uitge
voer word en ’n laer digtheid van toet
se op die diere met ’n laer waarde. 

“Dit kan egter tot gapings in die ge
notipes van ’n kudde lei. Dít is waar im
putasie die genetiese waarde oor die 
hele kudde kan help bepaal,” sê me. 

Bongo Mdyogolo, ’n doktorale student 
by die LNR wat besig is met navorsing 
oor imputasie.

“Imputasie gebruik die diere teen ’n 
hoër digtheid as die verwysing en ge
bruik verwantskap om die genetiese 
waarde van die kudde te bepaal. Dit 
sluit die diere in by wie ’n hoër digtheid 
van toetse gedoen is, asook diere by 
wie ’n laer digtheid van toetse gedoen 
is. Dit is kostedoeltreffend genoeg dat 
boere dit vir hul eie kuddes kan ge
bruik omdat nie elke individu in die 
kudde getoets hoef te word nie, maar 
genetiese verwantskap as maatstaf 
gebruik word om die gapings te vul.”

Makgahlela sê hoewel telersgenoot
skappe graag van dié gene ontslae wil 
raak, sal genotipering help om reses
siewe gene in ’n bevolking laag te hou.

BRAHMAN IS VOORLOPER
Makgahlela sê die Brahmanbeesras is 
een van die voorlopers as dit by geno
tipering in SuidAfrika kom.

“Ons het reeds sowat 1 000 geno
tipes geïdentifiseer, wat dit vir die ge
nootskap in die toekoms baie makliker 
gaan maak om genoomverbeterde 
teelwaardes vir seleksie te gebruik.”

Sy sê die inligting wat deur die LNR 
se genotiperingprogram verskaf 
word, sal aan die Brahmantelers
genootskap beskikbaar gestel word 
om genetiese evaluering te doen.

Mdyogolo waarsku dat dit nog ’n 
geruime tyd gaan neem voor al die 
voordele van genotipering ontsluit en 
beskikbaar gaan wees. Stelsels, soos 
SuidAfrika se vleisbeesgenomika 
projek, het egter die potensiaal om die 
teel van diere van hoë gehalte te ver
gemaklik, sê sy.

“Telersgenootskappe, soos die Brah
mantelersgenootskap, besef die waar
de van hierdie stelsels terdeë. Hulle 
vorm deel van ’n groter gemeenskap 
van akademici, boere en die rooivleis
bedryf wat deurentyd aan resultate 
werk. Die resultate van die vleisbees
genomikaprojek is omvangryk en ons 
hoop om dit in die toekoms nog verder 
uit te brei,” sê Makgahlela.

GESKIEDKUNDIGE DATA
Produksiedoeltreffendheid berus eg
ter nie net op ’n dier se inherente gene 
nie. Een van die belangrikste aspekte 
ten opsigte van doeltreffendheid lê 
in ’n dier se vermoë om voer in vleis 
te omskep. 

Mnr. Jurgen Hendriks, ’n doktorale 
student van die LNR, is betrokke by ’n 
projek wat die historiese inligting van 
fase Ctoetsing by beeste neem en die 
regressiekoëffisiënt van die beeste se 
voerinname daarvolgens beraam.

“Eenvoudig gestel neem ons ’n aan
tal faktore, onder meer genotipe, in 
ag en vergelyk die dier se werklike 
voerinname met sy geskatte inname 
om doeltreffende individue te identifi
seer,” sê Hendriks.

Hy gebruik fase Ctoetsing omdat 
dit ’n naspeengroeitoets is met  

Dr. Linky Makgahlela, hoof van die  
LNR se departement genotipering.

Me. Bongo Mdyogolo wil die genotipiese  
aard van ’n gegewe beeskudde op ’n meer 
bekostigbare manier bepaal.
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variasie van intensiewe voeromstan-
dighede tot ekstensiewe toestande. 
In Hendriks se projek is die toestande 
soortgelyk aan dié van ’n voerkraal.

“Die bulle wat getoets word, word na 
verskillende toetsstasies in Suid-Afri-
ka, onder meer by Glen, Cedara, Vry-
burg en in die Wes-Kaap, gestuur.  
Hulle is sowat 150 tot 250 dae oud en 
dan pas ons die diere vir ’n maand lank 
aan op ’n rantsoen. In hierdie maand 
word die diere elkeen ook geleer om 
slegs by sy eie unieke hek in te gaan 
om te vreet. So kan ons sy voerinname 
baie deeglik bepaal vir die 84 dae wat 
die toets duur. In hierdie tyd meet ons 
ook bulle se groei,” sê Hendriks.

Die verskillende bulle se groeitempo 
en voeromsettingsverhouding word 
dan vergelyk met die ras se historiese 
groei oor 10 jaar en gemiddelde voer-
omsettingsverhoudings. Daarvolgens 
word hulle van ’n goue tot brons of 
selfs geen meriete-indeks gegee.

“Die historiese inligting is gebruik 
om ons vergelykings te beraam. Dit 
neem nie net die dier se groei deur 
die 84 dae-toets in ag nie, maar ook 
die dier se metaboliese gewig. Ons be-
raam dus hoeveel die dier geëet het, 
kyk na sy metaboliese gewig om te 
bepaal hoeveel voer hy nodig het, kyk 
daarna na die resultaat van sy werk-
like inname (soos gemeet in die toets) 
en as die dier minder gevreet het as 
ons voorspelling, weet ons hy is doel-
treffender as die rasgemiddelde.”

Die historiese data wat Hendriks in 
sy navorsing gebruik, het reeds teen 
die einde van die 1970’s begin.

“Die inligting wat ons nou versamel 
gaan gebruik word om teelwaardes 
vir beesrasse te ontwikkel om weg te 
beweeg van blote fenotipiese waardes 
wanneer dit by doeltreffendheid kom. 
Dit alles vorm deel van die beesgeno-
mikaprojek om verbeterde seleksie in 
die hand te werk,” sê Hendriks. 

Hoewel die diere wat by die LNR in 
voerkraaltoestande getoets word, het 
die nageslag van diegene wat presteer 
ook bewys hulle is doeltreffender in  
ekstensiewe toestande. 

“Daar is enkele bewyse dat diere 

wat beter op toetsstasies presteer ook 
in die veld beter presteer,” sê Hendriks.

Benewens sy werk as navorser in 
fase C-toetse, is Hendriks ook betrok-
ke by vleisskandering om die gehalte 
van vleis te bepaal sonder dat ’n dier 
noodwendig geslag hoef te word. 

“Ons besoek plase om navorsing 
oor die vetdikte onder die vel en die 
oogspiergrootte in te samel en dit te 
korreleer met diere wat meer vleis dra. 
Ons het reeds bepaal daar bestaan ’n 
definitiewe korrelasie tussen ’n dier 
wat ’n groter oogspieroppervlak en 
meer vleis aan die karkas het.” 

Die vetdikte op die kruis en tussen 
die twaalfde en dertiende rib van die 
bees word ook gemeet. 

“ ’n Dikker vetlaag gee ons onder 
meer ook ’n aanduiding van vroeër en 
later ryp diere, wat ook ’n verdere in-
vloed op seleksie het,” sê Hendriks. 

TOETS VIR VLEISSAGTHEID
Dr. Phillip Strydom, hoof van die 
LNR se Vleislaboratorium, sê karkas-
gehalte het ’n breë definisie. 

“Karkasgehalte sluit onder meer die 
opbrengs van die karkas in, waaronder 
die vleis, spiere, vet en been,” sê hy.

“Die huidige klassifikasiestelsel vir 
vleis in Suid-Afrika is taamlik beperk 
en neem slegs ouderdom in ag om 
gradering te bepaal. Baie meer faktore 
gaan egter uiteindelik lei tot ’n sagte 
of taai stuk beesvleis,” sê Strydom.

Die regte verkoelingstemperatuur 
teen die regte tempo tydens die kri-
tieke 24 uur ná slagtyd is belangrik, 
terwyl elektriese stimulasie van die 
karkas ná slagtyd en die manier waar-
op dit verrig is, ook ’n groot rol speel. 

“Die eerste 24 uur ná slagtyd is  
uiters belangrik om ’n goeie vlak van 
vleisgehalte te verseker. Daarna speel 
die manier waarop die vleis verouder 
word ’n rol,” sê Strydom.

Veroudering word weer beïnvloed 
deur die genetika van die dier, die 
voerproses (wat in ag neem of sekere 
groeibevorderaars gebruik is), die 
stres van die dier voor dit geslag word 
en die proses waarvolgens spiere in 
vleis omgeskakel word. 

“Hierdie faktore, genetika uitgesluit, 
het ’n baie groter invloed op die eet-
gehalte van die vleis as wat genetika 
self het. Genetika het egter ’n rol om 
te speel en as jy by genetika begin, be-
gin jy by die regte punt,” sê Strydom.

Hy vergelyk dit met die ou gesegde 
van goeie druiwe wat slegte wyn kan 
gee, maar dat slegte druiwe beswaar-
lik goeie wyn sal lewer. “As jy dus sleg-
te gene het, gaan jy baie sukkel om 
goeie vleis te lewer.”

Die genetiese variasie binne ’n spe-
sifieke ras is ook groter as die variasie 
tussen verskillende rasse, tensy uiter-
stes in aanmerking geneem word. 

“Onder die Bos indicus-beesrasse 
sal groter variasie in genetiese waar-
des wees as tussen die ander rasse.”

Strydom sê die Brahman het gene-
ties gesproke ’n nadeel met betrek-
king tot ander rasse omdat dit dié ras 
se vleis langer neem om te verouder. 

Mnr. Jurgen Hendriks wil doeltreffender  
diere deur hul voerinname identifiseer.

Dr. Phillip Strydom, hoof van die  
LNR se Vleistoetslaboratorium.
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“Die meganisme van veroudering 
in die vleis is afhanklik van ’n spesi
fieke ensiemstelsel se balans. Een
voudig gesproke breek die ensiem 
kalpaïen die vleisvesels af, terwyl kal
pastatien die proses rem. Die balans 
tussen die twee se aktwiteite sal be
paal teen watter tempo die spier ver
ouder. Hoe hoër die vlak van kalpasta
tien, hoe langer gaan dit vir die vleis 
neem om te verouder,” sê hy. 

Boere moet egter ook kennis neem 
van groeibevorderaars, soos Zolpatril, 
wat die verouderingsproses nadelig 
beïnvloed en kalpastatienvlakke ver
hoog. “Ons vererger dus die proses 
deur groeibevorderaars te gebruik om 
meer produktief te wees en verlaag 
eintlik ons vleisgehalte,” sê Strydom.

Benewens genetika en die beper
king van groeibevorderaars is die han
tering van die dier, wat die slagproses 
insluit, ’n belangrike element om goeie 
vleissagtheid te bevorder.

“Al het jy alles reg gedoen tot en 
met slagtyd, maar die proses daarna 
is verkeerd, gaan jy ook die ensiem
stelsel beskadig. En al is die genetika 
én stelsel reg, maar die proses in die 
24 uur ná slagtyd loop verkeerd, ver
laag jy die vleisgehalte onomkeerbaar.

Strydom wys byvoorbeeld daarop 
dat die gemiddelde beeskarkas sedert 
1994 tot nou met ’n gemiddelde gewig 
van 70 kg toegeneem het.

“Die verkoelingstelsels wat ons vir 
beeskarkasse gebruik is egter nog nie 
aangepas om hierdie swaarder gewig
te te hanteer nie. Ons plaas steeds 20 
karkasse in ’n koelkamer, maar neem 
nie in ag dat hulle mettertyd swaar
der geword het nie. So verstadig ons 
die verkoelingsproses, wat probleme 
met veroudering, vogverlies in die 
vakuumsak en ’n kleurprobleem ver
oorsaak. Dit is veral in die feestyd wan
neer koelkamers oorvol gelaai word 
om in die verhoogde vraag te voorsien 
wanneer hierdie probleme na vore 
kom,” sê Strydom.

’n Interessante resultaat wat uit 
Strydom se navorsing met ’n proe
paneel gekom het, is dat prys en eet
gehalte in die plaaslike mark nie nood

wendig goed gekoppel is nie. 
“Jy sal dus oor die algemeen nie 

noodwendig sagter vleis kry teen ’n 
hoër prys nie, hoewel die uiterstes wél 
’n rol sal speel.”

GEHALTE VIR VERBRUIKERS
Strydom sê die verbruiker maak veral 
op drie faktore staat om vleisgehalte 
te bepaal. 

“Eerstens is daar die vleistotvet
verhouding, daarna kleur en ook vog
verlies. Tweedens, hoewel kleur nie 
altyd gekoppel is aan vleisgehalte nie, 
is dit wel ’n klein aanduiding daarvan. 
Laastens speel vogverlies ook ’n rol. 
Indien jy die vakuumsak oopmaak 
en daar stroom ’n groot hoeveelheid 
vleissap uit, weet jy mos die vleis gaan 
droog wees.” 

Die belangrikste aspek is egter die 
sagtheid van die vleis en dít is waarom 
die paneel dit so deeglik toets.

“Die eerste toets is die sogenoemde 
skeurkragtoets of Warner/Bratzler 
toets wat die bytaksie van die mens si
muleer. Ons toets dan die hoeveelheid 
weerstand wat die ‘byt’ deur ’n sekere 
vleismonster van ’n sekere afmeting 
en wat op ’n sekere manier gaarge
maak is, bied. Weerstand van twee 
kilogram is sag, vyf kilogram is taaier, 
en as ons ’n swaarder weerstand as dít 
sien, weet ons die monster verteen
woordig ’n taai stuk vleis,” sê Strydom.

Die skeurkragtoets het egter ook 
sy beperkings. Daarom werk Strydom 
ook met proepanele om die eeterva
ring van die verbruiker te simuleer en 
smaak, sappigheid en sagtheid van 
vleis te bepaal.

“Die sagtheid wat ons deur die 
proepaneel meet, korreleer baie met 
ons meganiese toetsing. Daarna vind 
ons dat die verbruiker se ervaring 
van smaak en sappigheid ook met die 
proepaneel se bevindinge strook.”

Strydom werk met twee soorte 
proepanele. 

In die eerste plek word ’n verbrui
kerspaneel gebruik wat op smaak, 
sappigheid en geur klem lê, terwyl die 
tweede bestaan uit ’n opgeleide proe
paneel wat die fyner nuanses tussen 

verskillende produkte kan bepaal.
“Die opgeleide proepaneel is men

se wat ons van buite af werf. Hulle is 
in die LNR se diens teen betaling en 
het sekere vaardighede om fynere  
eienskappe in tekstuur en smaak te 
kan onderskei en beskryf. Hulle gee 
hul waarnemings deur middel van ’n 
telling weer.”

Strydom sê die paneel is reeds jare 
lank betrokke by die LNR se paneel. 

“Toetse wat op hierdie manier af
gelê word, word natuurlik volgens in
ternasionale prosesse hanteer, aange
sien dit vergelykbaar moet wees met 
soortgelyke toetse in ander lande om 
’n standaard te kan bepaal.”

Gehalte kan egter negeer word 
indien ’n karkas nie genoegsame 
vleisopbrengs het nie. Uitslagpersen
tasie is veral die maatstaf waarmee 
vleisopbrengs gemeet word.

“In hierdie geval vaar die Brahman 
baie goed. Daar is ’n denkrigting wat 
meen sy vyfde kwart weeg proporsio
neel minder en dus is die uitslagper
sentasie van die ras beter.”

Vir Strydom is die vernuwing en sty
gende vraag na minder tradisionele 
vleissnitte bemoedigend.

“Aan die een kant het verbruikers 
wél luier geword en wil hulle minder 
moeite doen om vleis reg gaar te maak. 
Aan die ander kant sien ons egter ook 
baie meer vernuwing. Die verbruiker 
het gesien daar is baie ander snitte as 
net die tradisionele braaisnitte, soos 
borsstuk en ribsnitte wat tradisioneel 
deur ons voorsate gaargemaak is. In ’n 
mate is daar dus wegbeweeg van slegs 
braaisnitte na meer individuele snitte. 

“Op die ou end gaan dit egter steeds 
daaroor om die beste gehalte vleis te 
bied. SuidAfrika het nog ’n lang pad 
om te stap wat die korrekte gradering 
van sy vleis betref om keer op keer ’n 
smaaklike, sappige snit te gee. 

“Hoewel genetika in ’n groot mate ’n 
rol te speel het, gaan ons ons prosesse 
deurgaans moet verbeter. Al die ver
skillende faktore — genetika, rantsoene 
en ons eie klassifiserings en verwer
kingsmetodes — sal sáám ’n goeie ge
halte stuk vleis lewer,” sê Strydom.



2018  Brahman  21

CHARL VAN ROOYEN

Brahman het 
gesonder vleis
Sal verbruikers meer betaal vir een 
soort beesvleis as dit ’n hoër voeding-
kundige vlak as ander beesvleis het? 

P
rof. Raluca Matee-
scu is medeprofes-
sor in dierkunde 
aan die Universi-

teit van Florida se instituut 
vir voedsel- en landbouwe-
tenskappe. Luidens ’n arti-
kel in die Amerikaanse land-
boutydskrif The Progressive 

Farmer het sy haar bevin-
dings oor gesonde beesvleis 
aan Florida se beesboerver-
eniging bekend gemaak.

Mateescu is op soek na ma-
niere om die vetsuurinhoud 
van beesvleis te verander.

“Volgens navorsing oor die 
afgelope dekade hou die hoe-

veelheid vet in die dieet nie 
regtig met siektes verband 
nie. Dit word duideliker dat 
slegte vette — trans- en kort-
lengte-versadigde vette — die 
risiko van koronêre hartsiek-
tes en ander siektes verhoog, 
terwyl goeie vette — mono- en 
poli-onversadigde en langer- 
lengte-versadigde vette — dié 
risiko’s verlaag. Die sleutel tot 
’n gesonde dieet is nie om die 
totale vetinname te verlaag 
nie, maar om slegte vette vir 
goeie vette te verruil.”

Mateescu en haar navor-
singskollegas het byvoor-
beeld vasgestel ’n Brahman- 
biefstuk bevat méér poli-
onver sadigde en minder ver-
sadig de vet as die Angusras.  
Die Brahman het 47,5% ver-

sadigde vette teenoor die An-
gus se 51,3%, terwyl die Brah-
man 6,9% poli-onversadigde 
vette teenoor die Angus se 
4,3% het. Met dié vergely-
king kan hulle verklaar die 
Brahman is ’n gesonder bron 
van vleis.

Hulle werk nou aan gene-
tiese waardes waarmee boe-
re beeste kan identifiseer wat 
aan sekere standaarde vir 
voedingkundige gesondheid 
voldoen sodat hulle vir ge-
sonder beesvleis kan selek-
teer en dit só kan bemark.

In ’n opname onder duisend 
mense het die navorsers vas-
gestel verbruikers is gewillig 
om R30/kg tot R45/kg méér 
vir vleis te betaal indien hulle 
oortuig is dit is gesonder. 

BRAHMAN

Danie Esterhuyze : 072 943 6221
e-pos: danie@opesgroup.co.za
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die ras op nasionale basis verbeter.  
Aardverwarming is ’n werklikheid en 
die Brahman het die meeste eienskap-
pe waarmee ons dié probleem kan 
takel, naamlik aanpassing en gehard-
heid. Geen ander beesras het soveel 
goeie hoedanighede wat dié gevaar 
die hoof kan bied en afweer nie,” sê hy.

WAARDEVOLLE HULPMIDDEL
In die praktyk neem die Hunts vol-
ledig deel van die VGP. Dit het by KI 
begin. Daarna het dit tot die pres-
tasietoetsing van jong bulle by die 
Landbounavorsingsraad (LNR) se 
Armoedsvlakte-toetsstasie uitgebrei, 
waar bulle se groei eers geëvalueer en 
hulle dan geslag word om vir gewenste 
vleiseienskappe, soos sagtheid, rib-
vet dikte, marmering en oogspier-
oppervlakte, geëvalueer te word.

Hulle gebruik ook koppelbulle, wat 
dus in ander kuddes in Suid-Afrika, 

CHARL VAN ROOYEN

Genomika is die instrument waarmee die Brahman op pad  
is om die bees van die toekoms te word. Die voorsitter van 
die Suid-Afrikaanse Brahman-beestelersgenootskap, wat 
reeds 42 jaar met dié voortreflike ras boer, gee sy indrukke 
van die nuutste tegnologie tot die beesbedryf se beskikking.

D
ie Brahman is sekerlik die 
mees geharde, aanpasbare 
beesras vir die wêreld se 
uiteenlopende toestande 

en ook om aardverwarming die hoof 
te bied, maar daar is altyd ruimte vir 
verbetering. Daarom word genomika 
met albei hande aangegryp om vin-
nige rasvordering te verseker.

Mnr. Sydney Hunt, voorsitter van 
die Suid-Afrikaanse Brahman-bees-
telersgenootskap, sy seun, Geoffrey, 
en Sydney se broer, Mark, boer saam 
in ’n vennootskap, Hunt Farming, naby 
Warrenton in die Noord-Kaap. Dit be-
staan uit ’n wit Brahman- en ’n Charo-
lais-stoetery, kommersiële Brahman- 
Charolais-kruisbeeste, die verbouing 
van lusern onder besproeiing vir voer-
produksie en ’n beenmeelfabriek.

Hunt boer sedert 1967 op die familie-
plaas waar sy pa, wyle mnr. Reg Hunt, 
en voor hom sý pa, ook Sydney, ge-
boer het. Die plaas is sedert 1877 in die 
Hunt-familie se besit.

Die Hunt Brahmanstoetery bestaan 
sedert 1959. Die Brahman is in Ameri-
ka geteel as teenvoeter vir die Britse 
rasse, wat nie goed daar aangepas was 
nie. Die idee was om ’n kleiner, maar 
geharde bees te ontwikkel.

Suid-Afrika het op daardie patroon 
voortgegaan, maar die Hunts het later 
groter, swaarder Brahmane in Ame-
rika raakgeloop, wat hulle ingevoer 
het. Hulle het mettertyd van hul ander 
Brahmane ontslae geraak en dit was 
die begin van die beroemde Sugar-
land-lyn in Suid-Afrika.

MODERNE TEGNOLOGIE
Die Hunts het van die begin af die teg-
nologie se waarde in beesboerdery 
besef. Toe hulle nog ’n Fries-melkkud-
de gehad het, het ’n jong Hunt reeds 
saam met sy pa bulle se saad getap, 
in die yskas gesit en koeie kunsmatig 
geïnsemineer (KI). Later het hulle ook 
KI op die Brahmane begin doen en 
mettertyd embriospoeling en in vitro- 
bevrugting toegepas.

Genomika is die nuutste tegnologie 
in die veebedryf. Hunt teel vir ’n bees 
met ’n effens groter raam met meer 
vleis, terwyl hy genomika se rol sien as 
’n geleentheid om tekortkominge wat 
reeds in die ras geïdentifiseer is, te 
verbeter. “As ons dit kan regkry, gaan 
ons met ons nuwe slagspreuk eindig: 
‘Die volledige beesras.’

“Ek wil in die proses ons eie stoetery 
verbeter, maar met behulp van die 
vleisbeesgenomikaprojek (VGP) ook 

Die vleisbeesgenomi-
kaprojek gaan in die 
toekoms ’n omwente-
ling in Brahman teling 
teweeg bring.

Mnr. Sydney Hunt  
FOTO’S: WAYNE SOUTHWOOD

Só word Brahman  
‘bees van die toekoms’

 LIGGING 

Warrenton,  
Noord-Kaap
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Namibië, Australië en Amerika vir 
teling aangewend word. Dit neem hul 
deelname aan die VGP ’n belangrike 
stap verder. Die ontledings om geno-
miese, beraamde teelwaardes te ont-
wikkel, word deur Breedplan gedoen. 

Hunt sê die teelwaardes wat hulle 
van die Brahman-genootskap kry, is 
’n waardevolle hulpmiddel vir selek-
sie om bulle uit te skakel wat nie aan 
gewenste eienskappe vir byvoorbeeld 
temperament voldoen nie. Gevolglik 
kan hy die regte bulle vir paring ge-
bruik. Terselfdertyd kan hy die beste, 
vrugbare koeie vir teling selekteer.

Hunt sê die VGP gaan ’n omwente-
ling in Brahmanteling teweeg bring. 
Die hoender- en varkbedryf het baie 
vinniger genetiese vordering gemaak 
danksy hul kleiner generasiegaping 
vergeleke met beeste.

“Dis anders by beeste. Ek moet jare 
wag voor ek genoeg data het om ’n 
oordeel oor ’n spesifieke dier te vel. 
Met VGP sal dit baie vinniger gebeur; 
sommer binne weke ná ’n kalf se ge-
boorte. Dan weet ek watter diere die 
potensiaal het om die nageslag te ver-
beter. Genomika sal sewe jaar se teling 
uit die boerdery sny. Só kan rasvorde-
ring vinniger plaasvind en boere op 
bepaalde eienskappe konsentreer wat 
vir hulle belangrik is,” sê Hunt.

MODERNE WETENSKAP
Vier lande is by die VGP betrokke – dus 

is daar koppeling tussen teelbulle wat 
die akkuraatheid van data verhoog. 
Koppelbulle word deur die raskenners 
geïdentifiseer.

Die evaluasie van ’n dier met die oog 
is nie langer die enigste antwoord vir 
rasvordering nie. Dis bloot ’n bydraende  
faktor, want ’n teler wil mos nie ’n lelike 
bees koop of verkoop nie. Die bouvorm 
móét reg wees. Daarmee saam moet 
’n teler egter die moderne wetenskap 
gebruik om genetiese vordering te 
maak en dit is waar genomika inkom.

“Ons het nie ’n ander keuse nie as 
om ons ras met die wetenskap te ver-
beter. My leuse is immers: First is first, 
second is nowhere.” Dus bevorder Hunt 
die genomikaprojek met oorgawe, want 
die Brahman se toekoms is daaraan 
verbind. Met genomika kan hulle leem-
tes vul en eien skappe verbeter.

Genomika is nie slegs vir stoetboere 
belangrik nie. In ’n opname deur die 
genootskap het kommersiële boere 
aangedui hulle soek ook na ’n verbete-
ring in temperament, vrugbaarheid en 
melk. Eienaars van voerkale wil weer 
beter groei, ’n beter voeromsetting 
en ’n beter uitslagpersentasie hê. Die 
verbruikers het die behoefte aan vleis 
met ’n hoër gehalte beklemtoon.

Hunt sê die VGP kan in ál daardie uit-
eenlopende behoeftes voorsien deur 
bulle met die betrokke eienskappe te 
identifiseer en by telers aan te beveel 
wat tekortkominge sal aanvul. 

“Die mark het vir ons gesê wat hy wil 
hê. Dus moet ons gehoor gee, maar in 
die proses die Brahman se uitsonder-
like gehardheid, aanpasbaarheid en 
basterkrag behou. Dan kan ons die 
produk verskaf wat almal wil hê deur 
die volledige Brahman te teel,” sê hy.

DIE HUNT-STOETERY
Hunt boer op soetveld. Dit kry gemid-
deld 340 mm reën per jaar. Die afge-
lope vyf jaar was weens droogtes eg-
ter “ongenadiglik moeilik”, vertel hy. 
Die winters is ook koud. Waar hy naby 
die Vaalrivier boer, word dit snags 
maklik -5 °C. In die somer styg die kwik 
dikwels tot bokant 40 °C. 

Hulle selekteer dus vir beeste wat 
hierdie aanslae kan trotseer en puik 
produseer en voortplant. Dít is wat die 
Brahman bied.

Vaalbos vul die grasweiding goed 
aan wanneer die weiding skraps raak. 
Die blare het ’n hoë proteïeninhoud 
en die beeste vreet dit wanneer die 
veldweiding min raak. Gras groei ook 
onder die vaalbosse en bly selfs ná 
ryp groen. Dit help ’n boer baie om sy 
beeste regdeur die winter in ’n redelik 
goeie kondisie te hou.

Die stoetery is gemik op die teel en 
verkoop van bulle. Wanneer hy ’n oor-
skot vroulike diere het, verkoop hy ook 
koeie of verse. Die sowat 43% bulkal-
wers, wat nie vir stoetteling gekies 
word nie, gaan voerkraal toe. 

MERKWAARDIGE 
OUPA SYDNEY
Oupa Sydney Hunt het in 1866 
saam met sy ouers vanaf Engeland 
na Suid-Afrika verhuis en hulle op 
Cradock gevestig. Toe hy 12 jaar 
oud was, het sy ouers na Nieu-See-
land verhuis, maar die jonge Syd-
ney het besluit om agter te bly.

Hy het in ’n restaurant gewerk 
en sy fooitjies gespaar. Later kon 
hy ’n lappie grond koop om met 
perde te boer, maar perdesiekte 
het sy perde laat vrek. Toe trek hy 
Colesberg toe, maar daar het die 

siekte ook sy perde ondergekry.
Daarna het hy na Warrenton 

verhuis waar hy 5 ha grond gekoop 
het, wat hy Sydney’s Hope genoem 
het, met die hoop dat hy nie wéér 
bankrot gaan speel nie. Dié keer 
was voorspoed sy metgesel. Met-
tertyd het hy medestigter van SA 
Stamboek, Noord-Kaap Lewende 
Hawe, Vleissentraal en ’n kaasfa-
briek by die nabygeleë Veertien 
Strome geword en was een van die 
dryfvere agter die totstandkoming 
van landbou-unies en die Vaal-
harts-besproeiingskema.

Met sy dood op 54-jarige ouder-
dom het oupa Hunt se 5 ha  
tot 3 400 ha gegroei. Hy het toe  
300 Frieskoeie met die hand 
gemelk. Sy beenmeelfabriek, wat 
in 1905 geregistreer is, bestaan 
steeds en is moontlik een van die 
oudstes ter wêreld.

Oupa Sydney het nooit met  
Brahmane geboer nie; dié het sy 
nasate deel van die boerdery ge-
maak toe ’n tien jaar oue Sydney jr. 
en sy pa in 1957 besluit het om met 
Brahmane te boer. Dit het twee jaar 
later ’n werklikheid geword. 
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BRAHMAN MARIEKE SNYMAN

 LIGGING 

Bergville, 
KwaZulu-Natal

’n Brahmanteler van KwaZulu-Natal pas  
prestasietoetsing toe sedert hy met Brahmane  
begin boer het. Met sy deelname aan die 
vleisbeesgenomikaprojek wil die Brahmanstoetery 
Damview nou ook op ’n ekonomiese manier  
smaaklike vleis produseer.

T
oe die eerste Brahman-kruis-
beeste in Suid-Afrika beskik-
baar geraak het, het sy oupa 
dadelik een gekoop, vertel 

mnr. Ting Braithwaite, ’n Brahman- 
teler van Bergville in KwaZulu-Natal.

“My pa het saam met my oupa begin 
boer en só ook ’n liefde vir die ras ont-
wikkel. Ek het met die ras grootgeword 
en is ook lief vir Brahmane.”

Sy pa het aanvanklik met Brahmane 
begin teel om sy eie kommersiële bulle 
te kry. Mettertyd het die mark, en ook 
hul stoetery, groter begin raak.

Die Damview-stoetery is in 1984 be-
gin toe sy pa die eerste kalfies geregis- 
treer het. Reg van die begin af word 
prestasietoetsing by die diere gedoen.

Na gelang van die aard van die 
seisoen, veral ná die droogte, het die  
stoetery 300-350 koeie. Twee derdes 
van die stoetkoeie is wit Brahmane en 
die oorblywende derde is rooi. 

“Drie aspekte is belangrik wanneer 

ons selekteer, naamlik wat ons visueel 
kan sien, die dier se stamboom en 
prestasie,” sê Braithwaite.

Hy sê die Brahman is nie ’n moeilike 
ras om mee te werk nie en is ’n baie ge-
harde bees. “Brahmane is deurgaans 
in aanvraag. Daarom sal ek aanhou om 
met hulle te boer.

“Boere wat met Brahmane wil boer, 
moet drie dinge in ag neem: Roetine, 
bestuur, en geriewe en infrastruktuur. 
Die beeste hou daarvan om altyd die-
selfde gehanteer te word — dieselfde 
hekke en dieselfde geriewe. Hulle raak 
gewoond daaraan en verstaan dit.

“Jy moet goeie, werkende geriewe hê 
waaruit beeste nie kan breek nie, want 
as hulle eers weet dit is ’n moontlik-
heid, sal hulle aanhou probeer. 

“Hoe jy met die bees werk, is ook 
belangrik. Hulle hou nie van geraas nie 
en ook nie om hardhandig mee gewerk 
te word nie.”

Braithwaite sê die Brahman is die 

maklikste ras om mee te boer as boere 
dié aspekte suksesvol kan toepas.

VELDBESTUUR
Op Damview is die veld taamlik ge-
meng. “Ons het doringbome, soetveld 
en vleie. Daar is nie ’n oorheersende 
tipe gras nie.”

Hulle volg nie ’n spesifieke veldbe-
stuursprogram nie aangesien hulle ’n 
dam het tussen die twee plase waar-
op hulle boer. Op die een gedeelte van 
die plaas word al die produksie bestuur 
behartig. 

“Die kalfies word hier gebore en 
gespeen. Sodra die kalwers klaar ge-
speen is, word hulle na die ander plaas 
geneem — sowat 40 km verder. Ons 
kan dus nie ’n driekampstelsel hier 
volg nie, maar die weidingskampe 
word gereeld gerus.”

BOERDERY
Damview Farming van mnr. Ting 
Braithwaite is by Bergville in 
KwaZulu-Natal geleë en is sowat 
3 000 ha groot. 

Die reënval wissel van 800 mm 
tot 1 200 mm per jaar en die 
plaas se drakrag van 2 ha/GVE is 
uitstekend.

Die boerdery het verskillende 
vertakkings, waaronder ’n graan-

vertakking met besproeiingslande 
van 500 ha. Wisselbou met mie-
lies en sojabone in die somer en 
hawer en koring in die winter word 
toegepas. 

Die stoetery het sowat 300 teel- 
koeie en die kommersiële kudde 
sowat 100 koeie. Braithwaite het 
ook ’n SA Vleismerinokudde van 
sowat 550 ooie, ’n voerkraal, ’n 
abattoir en ’n slaghuis.

Hanteer beeste só 
en boer maklik

Mnr. Ting Braithwaite en sy seun, Huntley. 
FOTO’S: MARIEKE SNYMAN
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VOERPROGRAM
Alle teelkoeie word slegs op die veld 
gevoer. 

“Ons winters is baie koud en ons so-
mers is baie warm. Daarom volg ons 
wel ’n voerprogram in die winter, wan-
neer die weiding onvoldoende is.”

Braithwaite sê egter die teelkoeie 
vaar beter op die veld. 

“As ons hulle mielies voer en later 
van die mielies probeer afhaal, pas 
hulle nie weer goed op die veld aan 
nie. Ons hou die mielie- en soja-oes-
reste eerder vir die jonger diere, soos 
die speenkalwers. Nou en dan sal ons 
hawer en koring vir die speenkalwers 
plant om met hul groei te help. In die 
winter is dit veral nodig omdat ons 
beeste dan sukkel om te groei en eer-
der daartoe geneig is om hul gewig te 
handhaaf pleks van om aan te sit.”

Hulle gee ook vir hul teelkoeie ’n 
goeie mineralelek in die winter, want 
die veld is steeds goed genoeg dat die 
koeie hul gewig deur die winter kan 
handhaaf en nie swaarkry nie.

PRESTASIETOETSING
“Sedert die vleisbeesgenomikaprojek 
(VGP) in 2015 begin het, neem ons 
daaraan deel. Ons het gedink dit is 
goed omdat ons elke jaar 50-60 bulle 
bemark. Hoe meer inligting dus vir 
die koper beskikbaar is, hoe beter. Die 
projek is die ideale manier om daardie 
inligting beskikbaar te stel. Daarom 
neem ons deel.”

Hulle probeer om soveel moontlik 
van die weegwerk op die plaas te doen 
— van geboortegewig tot die 200 dae-, 
400 dae- en 600 dae-gewig.

“Dit is ook belangrik om die skro-
tum  omtrek te meet omdat ons 
spesi fiek teelbulle teel. Die grootste  
kriteria wanneer dit by ’n teelbul kom, 
is ’n goeie skrotum. As die bul nie ’n 
ordent like skrotum het nie, verloor hy 
sy waarde.” 

Hulle doen ook skanderings vir oog-
spieroppervlakte, ribvetdikte en mar-
mering.

“Omdat ons in die vleismark is met 
ons abattoir en slaghuis, kan ons die 
voordeel sien. Indien hierdie aspekte 

van die bees goed is, lei dit tot beter 
snitte wat meer vleis oplewer,” sê 
Braithwaite.

Die toetse word by Cedara naby  
Howick in KwaZulu-Natal gedoen om-
dat dit naby aan die plaas is.

“Ek gebruik die HerdMASTER-pro-
gram en dien alle uitslae van toetse 
wat op die plaas gedoen word, by die 
Brahman-beestelersgenootskap in.”

WAARNEMINGS
Braithwaite sê genomika is nie ’n  
vinnige oplossing nie. 

“Die program is ’n langtermynpro-
ses waartydens inligting ingesamel 
word. Oor sowat vyf tot tien jaar, wan-
neer al die inligting onder oë geneem 
is, sal die genootskap neigings kan 
waarneem wat in dié tydperk plaasge-

vind het. Dit is nou nog te vroeg om 
enige sulke waarnemings te maak.”

Deur aan die VGP deel te neem, 
hoop Braithwaite om goeie genetiese 
eienskappe en bulle met goeie teel-
waarde-indekse te identifiseer. 

“Ons moet hierdie inligting in ons 
besigheid benut. Ons bulkopers by 
voerkrale moet ook die inligting oor 
die dier se groei en prestasie kan ge-
bruik. Ons wil gevolglik bulle met uit-
muntende prestasie kan identifiseer.”

Braithwaite sê hulle wil tred hou met 
ander beesrasse wat ook aan genomi-
kaprojekte deelneem. 

“Ons doelwit is vleis op die verbrui-
ker se bord. Ons wil vleis met ’n beter 
volume en tekstuur en wat sag en 
smaaklik is, op ’n kostedoeltreffende 
wyse produseer.”

HEEL BO: ’n Koei en kalf van die Damview-stoetery naby Bergville in KwaZulu-Natal.

BO: Seleksie vir die Damview-stoetery se teelbulle lê klem op skrotumomtrek, maar hulle  
doen ook skanderings vir oogspieroppervlakte, ribvetdikte en marmering.
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GrowSafe-stelsel 
nou in SA gebruik
Die GrowSafe-stelsel is die nuutste tegnologie 
wat beskikbaar is om voerinname te meet. 
Die volledige stelsel is by die LNR in Pretoria 
geïnstalleer, waaronder ’n stelsel wat diere  
weeg as hulle water drink.

S
uid-Afrika se eerste Grow-
Safe-stelsel is verlede jaar 
by die bultoetssentrum van 
die Landbounavorsingsraad 

(LNR) se Irene-kampus geïnstalleer. 
Dié stelsel is gekoop onder leiding van 
prof. Michiel Scholtz van die LNR deur 
die Nasionale Navorsingstigting (NNS) 
se nasionale toerustingsprogram.

Navorsers kan nou makliker na bees-
te se individuele voerinname kyk na-
dat ou tegnologie vervang is met dié 
Kanadese stelsel wat die voeromset-
ting makliker en akkurater meet.

Sowat 40 jaar gelede is sogenoem-
de Calan-hekke by die LNR geïnstal-
leer om beeste se voerinname te meet. 

Dié tegnologie het sedertdien vinnig 
verouder in die digitale era.

Die GrowSafe-stelsel is die nuutste 
tegnologie wat beskikbaar is om voer- 
inname te meet. Die volledige stelsel is 
by die LNR geïnstalleer, waaronder ’n 
stelsel wat diere weeg as hulle water 
drink. Dus kan waterinname ook on-

regstreeks gemeet word.
Dit is een van die eerste installasies 

van dié omvattende stelsel in Afrika. 
Hoewel ’n stelsel deur mnre. Mecki 
Schneider en Ebbi Fischer in Namibië 
geïnstalleer is, sluit dit nie die byko-
mende liggaamsgewigstelsel in nie. 
Terwyl die een in Namibië ’n 8-voer-
bakstelsel het, het die LNR se stelsel 
’n 16-voerbakstelsel. Gevolglik kan tot 
160 diere gelyktydig getoets word.

Weergawes van die stelsel word 
reeds in agt lande gebruik, naamlik 
Amerika, Kanada, Australië, Brasilië, 
Finland, Mexiko, Brittanje en Uruguay. 
In Amerika is reeds 45 stelsels geïn-
stalleer, waarvan 18 by universiteite is. 
Daar is ook 14 in Kanada, 4 in Brasilië 
en 2 in Australië.

Die LNR wil die stelsel gebruik om 
jong bulle se prestasie te toets. Met die 
GrowSafe-stelsel sal hy meer diere kan 
toets, met beter monitering en minder 
menslike inmenging. Die toets lengte 
sal ook verkort kan word.

Residuele voerinname (RVI) én netto 
groeitempo (NGT) sal uit dié inligting 
beraam kan word. RVI is wanneer die 
dier minder eet, maar teen dieselfde 
tempo groei. NGT is waar die dier se 
voerinname dieselfde bly, maar dit vin-
niger groei.

Klimaatsverandering gaan op lang 
termyn groot probleme vir diere-
produksie daarstel. Daarom word die 
uitwerking daarvan op die doeltref-
fendheid, groeitempo en gedrags-
patroon van verskillende vleisbees-
genotipes met die GrowSafe-stelsel 
deur die LNR nagevors.

Met dié stelsel kan beeste se voer-
inname en groei presies en individueel 
gemeet word om vas te stel watter tyd 
van die dag, hoeveel keer per dag en 
hoeveel voer elke individuele bees op 
’n slag vreet. Navorsers kan ook die 
waterinname van die diere monitor en 
onregstreeks meet.

Hierdie navorsing sal meer lig werp 
op onsekerheid oor die uitwerking van 
hitte op beeste se voer- en waterin- 
name en hul groei. Dit sal ook help om 
te bepaal watter rasse die beste in 
warm toestande presteer. 

Die GrowSafe-stelsel, wat beeste se voerinname meet, is op die Landbounavorsingsraad se 
Irene-kampus by Pretoria geïnstalleer. Hier is me. Georgette Pyoos en prof. Michiel Scholtz  
by ’n rekenaar waarop die metings verskyn. FOTO: CHARL VAN ROOYEN

Klimaatsverandering gaan 
op lang termyn groot pro-
bleme vir diereproduksie 
daarstel. Daarom word die 
uitwerking daarvan deur die 
LNR nagevors.



Die plaas Idlewild, Keimond, Oos-Kaap  
GPS: S32°38.606’/O28°12.335’

Miles Dicke
Sel: 084 589 3174 • mwdicke@mweb.co.za
Die plaas Idlewild, Oos-Kaap

Carike Botha
Sel: 083 766 7146 • E-pos: theodick @mweb.co.za

Spitsrand Farm, Limpopo

Dicke Brahman Farming 

dickebrahmans

20 Stoetverse
Stoetbulle

Kom kyk gerus 
wat ons u kan 

bied.

Dicke Brahmane
Produksieveiling 
28 Augustus 2018

Dicke Brahmane is ‘n tradisie, ‘n 
passie en ‘n geloof. Dit is ‘n storie 
van nederige begin met n visie 
wat deur generasies gegroei het, 
in ‘n dinamiese en betroubare 

realitieit waarop ons trots is.

Introducing 
Reeba Brahmans – 

Complete your herd with all the traditional attributes of 
Brahman, and on top of that uniform, red, smooth-coated 
cattle that fetch a premium price.  It makes rands, sense 
and superior cattle.

Reeba Brahmans – 
specialising only in Red Brahmans 

Contact Don McHardy (dhm808@gmail.com) at Avenol Farm in the 
Dargle Valley of the KwaZulu-Natal Midlands.
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Introducing 
Reeba Brahmans –

Complete your herd with all the traditional attributes of 
Brahman, and on top of that uniform, red, smooth-coated 
cattle that fetch a premium price.  It makes rands, sense 
and superior cattle.

Reeba Brahmans – 
specialising only in Red Brahmans 

Contact Don McHardy (dhm808@gmail.com) at Avenol Farm in the 
Dargle Valley of the KwaZulu-Natal Midlands.

the Red Brahmans that make a
difference to your herd.

Nader Don McHardy (dhm808@gmail.com) van die plaas Avenol in die 
Dargle-vallei in die KwaZulu-Natal Middellande.

Ons stel bekend: Reeba Brahmans – 
die rooi Brahman wat ‘n verskil aan jou kudde sal maak.
Voltooi jou kudde met al die tradisionele 
kenmerke van die Brahman - bo en behalwe 
die eenvormige, rooi, gladdehaarbees wat 
premiepryse behaal.
Dit maak rande, sin en superieure beeste.

Reeba Brahmans – ons spesialiseer 
slegs in rooi Brahmans
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Die afgelope dekade is vinnig vor-
dering gemaak, nie net met hoeveel 
data versamel word nie, maar ook 
die aantal eienskappe waarvoor data 
versamel word en waarvoor vandag 
beraamde teelwaardes beskikbaar is. 

“Die dae is verby dat slegs ouerskap 
en gewig met geboorte, met speentyd, 
op 400 dae, op 600 dae en van vol-
wasse koeie gemeet is. Vandag word 
ultrasoniese skandering by lewende 
diere tussen 300 dae en 700 dae ge-
doen om karkaseien skappe te bepaal. 
Skrotum omtrek, dae tot kalftyd, die 
duur van dragtigheid en temperament 
word ook gemeet,” sê Els.

Die Namibiese Brahman-beestelers-
genootskap (NBBS) streef reeds die 
afgelope dekade daarna om die aantal 
telers wat aan prestasie-aantekeninge 
deelneem, jaarliks te verhoog. Sowat 
83% van die telers wat saam 95% van 
die geregistreerde Brahmane besit, 

CHARL VAN ROOYEN

Die era van genomika beteken nie die einde  
van die versameling van fenotipiese data nie. 
Inteendeel, die akkuraatheid van genomiese 
teelwaardes hang steeds af van die insameling  
van akkurate fenotipiese data.

G
enomika is nie ’n wonder-
kuur wat ’n oplossing vir 
alle probleme bied nie.

Telers moet steeds feno-
tipiese data insamel, veral van die 
moeilik meetbare eienskappe, soos 
vrugbaarheid (akkurate dae tot kalftyd 
en die duur van dragtigheid), vleisge-
halte (skandering en laboratorium-
toetse op vleismonsters), doeltref-
fendheid van voerverbruik (netto 
voerinname) en eienskappe wat nog 
nie gemeet word nie, soos gehardheid 
en aanpasbaarheid, sê mnr. Jacque 
Els, bestuurder van die Namibiese 
Stoettelersvereniging (NSV). Els is ook 
die tegniese raadgewer van die Nami-
biese Brahman-beestelersgenootskap 
wat aan die Suider-Afrikaanse vleis-
beesgenomikaprojek (VGP) deelneem. 

Die telers stuur al hul geboorte- 
registrasies na hom, asook prestasie- 
data, soos diere se gewig, skanderings 

vir vleis- en karkaseienskappe, metings 
van heuphoogte en skrotumomtrek, en  
aan die einde van die kalftyd die koeie 
se besonderhede van dae tot kalftyd.

Els laai dit in die Breedplan-stelsel 
en een keer per week word die data 
na die Landbounavorsingsraad (LNR) 
in Suid-Afrika gestuur. Hy is sedert die 
stigting van die VGP in 2012 betrok-
ke en werk sedert Maart 2010 by die 
NSV. Voorheen was hy 23 jaar lank ’n 
grootvee-navorser by die Namibiese 
ministerie van landbou en later die 
hoofnavorser. 

UITSTEKENDE EIENSKAPPE
Els sê dit skemer reeds deur dat som-
mige Namibiese Brahmanbulle nage-
slag met puik vleiseienskappe teel. 

“Die VGP wys dus reeds sy waarde 
vir telers deur die wetenskaplike iden-
tifikasie van bulle wat nageslag met 
besonderse vleisgehalte sal teel.”

Mnr. Jacque Els.  FOTO:  CHARL  VAN  ROOYEN

Fenotipiese data 
stééds belangrik

        

Eugene Osterloh: 082 927 7886

Bulveiling: 10th august 2018

OBS 105 10
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neem reeds deel. Die meeste van hulle 
het al toekennings van 1,5 tot 2 sterre 
(uit 5) in Breedplan se projek vir die 
volledigheid van aantekeninge gekry. 
Die genootskap mik egter na ’n mini-
mum van gemiddelde stertoekennings 
van 3 tot 3,5. Ses telers het al toeken-
nings van 4 sterre, drie het 4,5 sterre 
en vier het 5 sterre ontvang.

EKONOMIESE INDEKSE
Die NBBS het ’n leidende rol gespeel 
in die daarstelling van ekonomiese 
seleksie-indekse vir die Brahmanras. 
Die ekstensiewe weidingindekse is in 
2013 bekend gestel en in 2014 het die 
speen- en voerkraalindeks gevolg.

Die NBBS het in 2015 ’n leidende rol 
gespeel in die totstandkoming van die 
Suider-Afrikaanse Brahman-rasverbe- 
teringsforum en die Internasionale 
Brahman-rasverbeteringsforum.

Verlede jaar is die eerste internasio-
nale Brahman-teelwaarde-evaluasie, 
waarby Suid-Afrika en Namibië onder 

meer betrokke was, beskikbaar gestel.
Die Brahman-ras is nou byna in die 

stadium waar genomiese beraamde 
teelwaardes bekend gestel kan word 
en ’n enkelstap-ontleding kan volg 
waar ’n dier se stamboom-, presta-
sie- en genomiese inligting in een stap 
gebruik sal word om ’n genomiese be-
raamde teelwaarde te bereken. 

In Julie verlede jaar is die eerste be-
raamde teelwaardes vir dae tot kalftyd 
en temperament bekend gestel. Hier-
die vordering was net moontlik danksy 
die volgehoue, akkurate insameling 
van data.

VGP SE ONTSTAAN
Die VGP het in 2012 op ’n vergade-
ring by die Landbounavorsingsraad 
in Pretoria ontstaan. Die Namibiese 
Brahman genootskap het van die be-
gin af besluit om met die samewerking 
van die Suid-Afrikaanse genootskap 
ook aan die projek deel te neem.

Fase 1 van die projek het in April 2015 

begin en op 31 Maart vanjaar geëindig. 
Daartydens is 512 bulle van lede van 
die Namibiese Brahmangenootskap 
aan genotipering onderwerp, 472 bul-
le is vir netto voerinname geëvalueer 
en 66 monsters is ingedien vir die 
meet van vleisgehalte.

Els sê dit is nog moeilik om die pro-
jek se impak te meet. Daar is egter ’n 
groot verbetering in die akku raatheid 
van die teelwaardes van bulle wat 
as koppelbulle (Namibiese bulle wat  
uitgeruil, verkoop en gebruik word 
tussen die VGP-kuddes) in die projek 
gebruik word.

“Die belangrikheid van vleiseien-
skappe het beslis veroorsaak dat 
stoettelers ernstiger na teelwaardes 
van karkaseienskappe by die koop van 
nuwe teelbulle kyk. Bulle met goeie 
teelwaardes én goeie karkas- 
eienskapteelwaardes uit kuddes waar 
groot klem op seleksie vir karkas- 
eienskappe gelê word, het die afgelope 
jare goeie pryse behaal,” sê Els. 

Johan Karsten:  082 717 8367

Die kudde is in 2010 begin in die Noordkaap op Groblershoop
Ons gaan vir kleiner raam beeste wat oor lang afstande 
kan stap in Noord Kaap.

Bulle soos tcr925. Bos 0050,  bpm 90307, bos 613.

XA-WI-LA BRAHMANE
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 LIGGING 

Okahandja,  
Namibië

Vrugbaar danksy 
streng seleksie
Op ’n Namibiese plaas net 100 km van die 
Namibwoestyn af, belaai mnr. Fred Redecker sy 
veld uiters lig teen 70 ha/GVE. Danksy dié beleid, 
streng seleksie vir vrugbaarheid en prestasie-
toetsing wat al dekades lank op die familieplaas 
gedoen word, wen hy gereeld die prys vir die 
vrugbaarste klein kudde (50-100 koeie) in sy land.

M
nr. Fred Redecker (65) en 
sy vrou, Uta, boer met wit 
Brahmane en wild op die 
plaas Westfalenhof 70 km  

suidwes van Okahandja in Namibië. 
Hy is al sedert 1978 op die familie-
plaas, waar hy die vierde geslag van 
sy familie is. Dit was nadat hy eers die 
graad B.Sc.Agric. aan die Universiteit 
van Pretoria behaal het.

Op die plaas van 14 000 hektaar 
moet ’n boer hare op sy tande hê om 
die toestande te kan trotseer. Die ge-
middelde jaarlikse reënval wat sedert 
1930 gemeet word, is net 230 mm per 
jaar. Dit word baie warm in die somer; 
tot 45 °C. In die winter daal die kwik 
nie sómmer onder vriespunt nie.

Ook die veld bied groot uitdagings. 

Die grond word as ’n goeie sandleem 
beskryf, maar driekwart van die plaas 
bestaan uit granietberge. Die veld is 
grootliks soetgras met boesmangras 
as die oorheersende tipe en borsel-
tjiegras wat besig is om van die berge 
af in te beweeg.

Die groot probleem is die lae reënval 
omdat die ontsagwekkende Namib- 
woestyn net 100 km van die plaas af sy 
tande wys. Soos die kraai vlieg, is die 
plaas 200 km van Swakopmund af. Re-
decker kry ruim 100 mm minder reën 
per jaar as die nabygeleë Okahandja.

Gevolglik handhaaf hy ’n uiters kon-
serwatiewe veldbelading van slegs  
70 ha per grootvee-eenheid (GVE). By-
gesê, hy neem in die belading darem in 
aanmerking dat hy ook wild vir trofee-

jag aanhou, “want die wild vreet ook 
gras”, sê hy en lag.

Hy het ook baie las van bosindrin-
ging, wat nóg ’n rede vir die lae veld-
belading is.

Redecker se jagbedryf is grootliks 
op buitelandse jagters gemik wat so-
wat 50% van die plaas se inkomste 
oplewer. Die Brahmane sorg vir die 
res om die boeke te laat klop, al het hy  
net ’n kleinerige kudde van sowat hon-
derd stoetkoeie.

Die wild bestaan uit koedoes, 
gemsbokke, bergsebras, vlakvarke, 
steenbokke, duikers, klipspringers en  
Damara-dik-dik. Natuurlik is daar ook 
die immerteenwoordigende luiperds, 
strandwolwe en bobbejane. Die lui-
perds is ’n groot las, want hulle vang 
die kalwers.

“Ek het 40 jaar gelede ’n ooreen-
koms met die luiperds aangegaan. 
Die koeie en kalwers slaap snags in 
die krale by die huis of die veeposte, 
anders word hulle gevang. Skynbaar 
verstaan hulle die ooreenkoms, want 
ek ly nie eintlik meer verliese nie.  
Hulle vang nou eerder ander diere,” 
skerts Redecker.

’n Mooi troppie wit Brahmane op mnr. Fred Redecker se plaas. Voor stap sy “skaapwagter”,  
die donkie Jakob wat al 25 jaar oud is. Die donkie help om die luiperds weg te hou.

Mnr. Fred Redecker. FOTO’S: CHARL VAN ROOYEN
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SWAARDER SPEENKALWERS
’n Belangrike bonus is dat sy speenkal-
wers deesdae 20 kg-30 kg swaarder  
is as vroeër. Ander boere met proble-
me met luiperds hou die kalwers be-
dags op kraal terwyl die koeie gaan 
wei. Dan kry die kalwers nie genoeg 
melk nie. 

“Ek het op Tukkies by prof. Jan Bons- 
ma geleer ’n kalf moet minstens 13 
keer per dag melk suip om voluit te 
kan groei. As die kalwers nie by die 
koeie loop nie, kry hulle te min melk en 
groei nie so vinnig nie. My koeie en kal-
wers is 24 uur van die dag by mekaar 
en die kalwers kan suip net wanneer 
hulle wil,” verduidelik hy.

Hy volg somer- en winterkalftye met 
sy Porta-stoetery. Die grootste voor-
deel is dat hy minder bulle per getal 
koeie nodig het omdat die bulle twee 
dektye per jaar werk. 

Die Brahmane is regdeur die jaar op 
die veld met ’n somer- of winterlek. 
Danksy die lae veebelading het hy in 
die meeste jare genoeg weiding om 
ook gras te sny en te baal. Redecker 
baal egter net suurgras, ’n goeie gras 
om te baal. Hy voer dit aan siek diere 
en gebruik dit om bulle voor veilings 
af te rond. 

Hy verkoop gekeurde, geregistreer-
de bulle vir kruisteling op die Central 
Select-veiling, wat elke September in 
Windhoek gehou word.

SELEKTEER VIR 
VRUGBAARHEID
Vanweë die beleid om die Brahmane 
regdeur die jaar op natuurlike weiding 
te hou, selekteer Redecker streng vir 
vrugbaarheid. ’n Koei wat nie kalf nie, 
word na die slagplaasgroep Meatco 
gestuur om geslag te word; reguit van 
die veld af. Selfs die verse, wat op 24 
maande vir die eerste keer saam met 
die koeie by die bulle kom, word geslag 
as hulle nie dragtig word nie. 

“Dis die beste seleksiekriteria vir 
vrugbaarheid. Hoe vroeër ’n onvrug-
bare, vroulike dier uitgeskot word, hoe 
beter,” sê hy.

Elke boer moet volgens sy omge-
wingstoestande die regte grootte 
koei kies. Op dié plaas weeg die idea-
le koeie 480 kg. Elders waar dit méér 
reën en die veld beter is, is dit dalk  
100 kg meer, “maar hier kan ’n swaar 
koei nie maksimaal voortplant nie.”

PRESTASIETOETSING
Redecker glo vas aan die waarde van 
prestasietoetsing. Sy pa, Armin, het dit 
al sedert die vroeë 1970’s gedoen. 

Hy neem ook deel aan die genomika-
projek. Hy doen prestasietoetsing om 
sy diere met mekaar te vergelyk. Baie 
ligte en baie swaar diere word uitge-
skot. Hy verkoop net ’n derde van die 
bulle wat hy grootmaak, meestal aan 
kommersiële boere. Hy verkoop feitlik 
geen koeie nie en behou die verse om 
die oudste koeie te vervang.

Redecker keur die verse 70% feno-
tipies en 30% op prestasie. Die verse 
wat die eerste keer bul vat, word be-
hou en gaan aan met produksie, behal-
we as daar dalk ander strukturele pro-
bleme na vore kom, soos te dik spene.

VRUGBAARSTE KUDDE
Danksy hierdie streng seleksiebeleid 
en ondanks die harde toestande kry 
die stoetery byna jaarliks ’n prys van 
die Namibiese Brahmanbeestelersge-
nootskap vir die vrugbaarste kudde vir 
kuddes met 50-100 koeie. 

“Die telers in ander dele met baie 
meer reën en beter veld kan my nie 
klop nie. My koeie is vrugbaar omdat 
hulle by die omgewing aangepas is. 
Vrugbaarheid is net 7% oorerflik.

“Dus kan jy nie juis vir vrugbaarheid 
selekteer nie, maar eerder vir aange-
paste diere. Dán styg die vrugbaar-
heidskoers,” sê hy.

Redecker se Porta Brahman-stoe-
tery was in 201 1 die eerste stoetery 
wat Breedplan se vyfstertoekenning 
vir die volledige aanmelding van data 
ontvang het en het dit sedertdien nog 
elke jaar verower.

In goeie jare kan Redecker suurgras afsny en baal om vir siek beeste en veilingsbulle te voer. 
Hierdie deel is reeds gesny en gebaal.

Brahmane in die veld. Die veld is gewoonlik skraps en die gebied is baie bergagtig.



JP VAN DEN BERG
082 666 1624 • 082 772 5719

Ons fokus is om bulle aan die mark te lewer wat vrugbaar en aanpasbaar is,
goeie bespiering het met ‘n rustige temperament
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lesing op die skaal met die hand op sy 
dierelyste aanbring. Terug by die kan-
toor is dit dan op die rekenaar ingetik.

“Op die ou end het dit egter stapels 
lyste van kontemporêre groepe beeste 
behels wat ek en my vrou, Brigitte, dan 
op die kantoorrekenaar moes intik. Dit 
het baie tyd geverg en frustrasie ver-
oorsaak,” sê hy.

Met die koms van elektroniese ska-
le, radiofrekwensie-identifikasie-oor-
plaatjies, elektroniese skandeerders 
en kuddebestuursprogramme (soos 
HerdMASTER) op skootrekenaars, kon 
Mecki sy stelsel moderniseer. 

Hy het ’n elektroniese skaal met 
twee weegselle onderaan die skaal-
raam wat met kabels aan die elek-
troniese skaal gekoppel is, asook ’n 
skandeerder aangeskaf. Die skaal en 
skandeerder is albei via Bluetooth aan 
’n skootrekenaar gekoppel, en die ge-
wig van die spesifieke diere word ou-
tomaties na die rekenaar gestuur. 

Benewens liggaamsgewig kan alle 

CHARL VAN ROOYEN

Die akkurate byhou van aantekeninge is 
noodsaaklik in enige boerdery, des te meer in 
’n beesboerdery waar geboortes en verkope op 
’n gereelde grondslag plaasvind. Die grootste 
Brahmanboer in Namibië vertel meer van sy 
doeltreffende stelsel danksy moderne tegnologie.

D
ie stelsel vir die byhou van 
aantekeninge wat mnr. Me-
cki Schneider gebruik, is 
moontlik die eerste in sy 

soort op boerderyvlak in Suider-Afri-
ka. Dit vervang die handgeskrewe 
stelsel wat talle boere steeds gebruik.

Namibië het baie streng vereistes vir 
die identifisering van beeste. Ter wille 
van naspeurbaarheid word beesboere 
byvoorbeeld verplig om twee oorplaat-
jies aan elke bees se oor te sit; een met 
visuele inligting aan die dier se reg- 
teroor en die ander een met ingeboude 
toerusting vir radiofrekwensie-identifi-
kasie aan die linkeroor.

Die byhou van aantekeninge kan ’n 
probleem wees as ’n boer met groot 
getalle vee werk, soos Mecki wat met 
’n Brahman- en Simmentaler-stoetery 
en ’n kommersiële beeskudde by 
Groot fontein in Namibië boer. Daarom 
het hy elektroniese toerusting gekoop 
en saam met sy seun, Reimo, en mnr. 
Alex de Koning, sy plaasbestuurder, ’n 
stelsel ontwikkel. Dit haal baie moeite 
uit die byhou van aantekeninge, veral 
danksy nuwe elektronika wat die volle-
dige stel data van elke bees in ’n oog-
wink lees en op ’n skootrekenaar bêre.

SÓ WERK DIT
Mecki skryf die identifikasiedata van ’n 
bees met ’n onuitwisbare inkpen op die 
visuele oorplaatjie. Dit bestaan uit die 
jaartal toe die dier gebore is, saam met 
die volgnommer van die dier, asook ’n 
letter vir die pa en die ma se identifi-

kasienommer. Dan kan Mecki met ’n 
oogopslag sien watter kalf dit is en wie 
sy ma en pa is.

Die elektroniese oorplaatjie het ’n 
transpondeerder waarop elektroniese 
identifikasiebesonderhede aangebring 
is. Dit vorm deel van die amptelike 
Namibiese naspeurbaarheidstelsel. 
Aangesien dit nie ’n battery het nie, 
word ’n radiofrekwensiesein van die 
elektroniese leestoestel (skandeerder) 
af gestuur en die oorplaatjie stuur die 
unieke identifikasie van die dier terug. 

Die leestoestel stuur die identifikasie 
van die spesifieke dier dan via Blue-
tooth (dus sonder kabels) oor etlike 
meter dadelik na die skootrekenaar 
langs die drukgang. Alle gegewens en 
data van die spesifieke dier verskyn 
onmiddellik op die skerm met behulp 
van die HerdMASTER™-rekenaarpro-
gram van Agri-BSA (’n internasionale 
Breedplan-produk) wat spesiaal ont-
wikkel is om as kuddebestuurprogram 
vir veeboerdery te dien. 

Radiofrekwensie-identifikasie is ver-
al ook belangrik by saamtrekke waar 
baie beeste is, soos veeveilings. Aante-
keninge kan daar met die aankoms en 
vertrek van diere elektronies gekon- 
troleer word. Dit verg min moeite en 
maak dit akkuraat en vaartbelyn.

WERK LANGS DRUKGANG
Voorheen was die enigste moderne 
apparaat ’n skaal aan die eindpunt 
van die drukgang waarmee die beeste 
geweeg is. Dan moes Mecki die gewig-

Beesboer ontwikkel  
briljante ID-stelsel

 LIGGING 

Grootfontein,  
Namibië

Mnr. Mecki Schneider en sy vrou, Brigitte, kyk 
na inligting oor hul boerdery op hul kantoor-
rekenaar. Danksy hul nuwe stelsel is alle data 
van hul beeste op hul verskillende rekenaars 
en slimfone beskikbaar. 
FOTO’S: CHARL VAN ROOYEN



Lid van Brahman Beestelersgenootskap sedert 1998.
Trotse skougeskiedenis, sedert 1999.
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aspekte, van punte vir eienskappe 
tot inligting oor inentings en behan-
delings ook dadelik elektronies na die 
bestuursprogram oorgedra word.

Met dié mobiele meettoestel langs 
’n drukgang (crush side recording) 
word alle vee by verskillende veepos-
te of plase geweeg en punte aan hul-
le toegeken. Dit geskied meestal ook 
dadelik in kontemporêre groepe sodat 
die data as sodanig in die kuddebe-
stuursprogram gebêre kan word.

As ’n internetverbinding beskikbaar 
is, kan die nuwe data dadelik na die 
diensverskaffer gestuur word, van-
waar dit dan met alle relevante reke-
naars in die boerdery gesinchroniseer 
kan word. Andersins kan die data ook 
van die drukgang af regstreeks na die 
telersgenootskap se databasis gestuur 
word, onder meer vir die verdere ver-
werking van teelwaardes. By afgeleë 
weegpunte sonder internetverbinding 
word die data op die skootrekenaar 
dan eers later deur die diensverskaf-
fer met die ander rekenaartoestelle op 
die plaas gesinchroniseer. Alle nuwe 
data en gegewens is dus te alle tye op 
alle rekenaartoestelle van die plaas-
bestuur beskikbaar. ’n Jaarlikse tarief 
vir die data-sinchronisasiegerief en 
rugsteunstelsel is van toepassing.

VAARTBELYN
Die nuwe geslag op sy familieplaas het 
rekenaars ook baie beter onder die 
knie as die ouer garde, sê Mecki. Rei-
mo, en sy vrou, Sonja, wat onlangs by 
die boerdery betrokke geraak het, het 
juis voorgestel hulle kry toerusting om 
die byhou van aantekeninge te verge-
maklik en meer vaartbelyn te maak.

Hulle het verder met me. Jeanine 
Labuschagne van HerdMASTER by 
Agri-BSA in Centurion saamgewerk 
om die data-aantekeningstelsel in 
werking te stel. Die netwerkweergawe, 
wat toelaat dat ’n paar plase (verwer-
kingspunte) aan een databasis gekop-
pel kan word, is moontlik die eerste in 
sy soort in Suider-Afrika.

Die eerste keer as Mecki ’n bees 
se elektroniese oorplaatjie skandeer, 
vra die rekenaar hom om die dier se 

kudde-identifikasie in te tik. As dieself-
de bees later weer geskandeer word, 
verskyn die regte bees se inligting op 
die rekenaarskerm. Dit sluit byvoor-
beeld ’n kalf se geboortedatum, wan-
neer hy ingeënt is, al die weegdata oor 
jare heen, gewigstoenames, in watter 
kamp hy is en wie sy pa en ma is, in.

“Dit is ’n baie nuttige bestuurshulp-
middel as ’n mens langs die drukgang 
staan en is beslis een van die be-
langrikste inligtingsbronne wat ’n boer 
kan hê. Jy hoef nie tussen papiere 
rond te krap nie. Jy het dadelik alles 
op die skerm voor jou,” sê Mecki.

Hierdie stelsel, wat die boerdery so-
wat R10 000 per jaar aan bestuursgeld 
kos (vir ’n netwerkweergawe), bêre die 
inligting ook op die diensverskaffer se 
stelsel. Die normale program kos slegs 
R6 330 en sluit een jaar se gratis on-
dersteuning in. Die data hoef dus nie 
meer elke keer per hand ingesleutel te 
word nie. Boonop is al die data ook nie 
slegs op die boerdery se rekenaarstel-
sel nie, maar ook in ’n rugsteunstelsel 
vir veilige bewaring.

Mecki en sy swaer en vennoot, mnr. 
Ebbi Fischer, gebruik ’n soortgelyke 
stelsel by hul GenTecSol-voertoetssta-
sie op Fischer se plaas by Hochfeld, 
waar bulle vir voerdoeltreffendheid 
geëvalueer word. Daar is skandeer-
ders by die voerbakke geïnstalleer om 
die bulle se elektroniese oorplaatjies 
te lees as die beeste hul koppe by die 
voerbak insteek. Dit weeg ook die hoe-
veelheid voer in die bak om netto voer- 
inname te meet.

BENODIGDHEDE
Hierdie moderne stelsel is moontlik 
met die regte toerusting. Dit sluit in:

■■ Gallagher se elektroniese skaal met 
weegselle wat vinnig en doeltreffend is.

■■ ’n Gallagher-skandeerder.
■■ Radiofrekwensie-identifikasie-oor-
plaatjies. Die beeste loop deur die jaar 
op natuurlike veld en dra die oorplaat-
jies vir jare.

■■ ’n Skootrekenaar.
■■ ’n Tablet wat Mecki hoofsaaklik gebruik 
om punte vir sekere eienskappe van 
elke dier toe te ken as hy met diere by 
’n buitepos werk. Dit dek aspekte, soos 
uier, spene, naelvel, temperament, siek-
tes, beserings, of ander inligting wat 
hy moet aanteken, soos die datum van 
kalftyd en kalwers se gewig.

■■ HerdMASTER se sagteware vir kudde-
bestuur en om onverwerkte data na die 
telersgenootskap se databasis oor te 
dra vir verdere verwerking.

■■ Die data-sinchronisasiegerief saam 
met ’n rugsteunstelsel en internetver-
binding.

DATA-ONTLEDING
Die boerdery is ook saam met verskeie 
lede van die Suider-Afrikaanse Brah-
man-telersgenootskap betrokke by 
die vleisbeesgenomikaprojek van die  
Lewendehawe Registrerende Federa-
sie. Daarom moet Mecki gereeld data 
van sy beeste instuur vir ontleding. 

Dus moet die data en kontemporêre 
groepe korrek wees, wat ’n bestuurs- 
proses vir gehaltebeheer verg. Die 
boerdery se nuwe stelsel maak hierdie 
proses nou baie akkurater en makliker 
om toe te pas.

Die Schneiders stuur hul data na die 
Namibiese Brahman-telersgenootskap 
se databasis by die Namibiese Stoet- 
telersvereniging in Windhoek, waar dit 
dan vir verwerking deur Breedplan  
beskikbaar is. 

BRAHMAN

NAVRAE: Mnr. Mecki Schneider,  
e-pos: mecki@iafrica.com.na

Die nuwe stelsel 
om beeste se 
inligting elektro-
nies aan te teken, 
gebruik Bluetooth 
om inligting van 
die drukgang af  
na die rekenaar - 
stelsel te stuur.
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boerderystelsel,” sê Hattingh sr.
Om dié nuwe faset te kan hanteer, 

het hulle doelmatige geriewe geskep 
en is steeds besig om die bestaande 
infrastruktuur uit te brei, “anders kan 
ons nie al hierdie dinge doen nie”.

Die boerdery het ’n volledige stel 
hanteringsgeriewe, bestaande uit hou
krale, ’n drukgang, elektroniese skaal, 
beeshanteringkrat met nekklamp en 
ander toerusting, tot sy beskikking om 
beeswerk te doen. 

Daarnaas is ’n netjiese gebou waar
in semen en embrio’s koud gehou en 
onder ’n mikroskoop ondersoek kan 
word sodat veeartse KI en embriooor
plasings doeltreffend kan doen. 

Daar is ook alles wat vir administra
tiewe take nodig is.

Die volgende stap is om die skaap 
afdeling te verbeter sodat die geriewe 
ten volle aan die bykomende behoef
tes verbonde aan KI kan voldoen.

GROOT VEEGEBIED
Die Hattinghs boer in ’n streek met sy 
eie probleme, onder meer baie koue 
winters. Hattingh sr. sê die Oos

CHARL VAN ROOYEN

Dit is nou die vleisbeesbedryf se beurt om die 
vrugte van doelgerigte, wetenskaplike navorsing 
ter wille van rasverbetering te smaak. Mnr. 
Wessel Hattingh koester groot verwagtinge  
van die genomikaprojek waaraan hy deelneem.

G
enetiese vordering, waar
detoevoeging met behulp 
van die beste, beskikbare 
teelmateriaal en die opti

male aanwending van alle beskikbare 
hulpbronne in die boerderystelsel is 
baie belangrik vir mnr. Wessel Hat
tingh, voormalige voorsitter van die 
Brahmanbeestelersgenootskap van 
SuidAfrika. Hy en sy vrou, Leonie, en 
hul seun, Wessel jr., het ’n uitgebreide 
boerdery in die distrik Heilbron in die 
Vrystaat. Hul Brahmanstoetery Wel 
care bestaan sedert 1987. Die boer
dery saai ook mielies en sojabone en 
het ’n DohneMerinokudde.

Mnr. Gerrie Roos het hom onlangs 
by die boerdery aangesluit met die 
oog op die uitbreiding van die bees en 
skaapboerdery ingevolge die beginsels 
van presisieboerdery. Dié tipe boerdery  
werp goeie vrugte in die saaiery af.

Nou is dit die vee se beurt om 
méér waarde tot die boerdery toe te 
voeg. Die eerste stappe was om 80% 
van die Brahmanstoetkoeie en 600 

skaapooie vir genetiese vordering 
kunsmatig te insemineer (KI), kom
mersiële Brahmankoeie in ’n in vitro 
program te plaas en ’n aantal rooi 
Brahmanstoetkoeie met die beste teel
materiaal uit die Angusstoetery van 
mnr. Phillip Barnard van Clocolan te KI 
om die beesboerdery uit te brei en die 
Brangusmark met nuwe teelmateriaal 
te betree.

WAARDETOEVOEGING
Hattingh sr. sê al vier projekte het 
reeds goeie suksesse opgelewer. Die 
stoetkoeie het met KI ’n hoë dragtig
heid van 55% en die in vitroprogram 
het ’n dragtigheid van 60% behaal. 
Die skaapprogram kan eweneens met 
groot suksesse spog, terwyl die Bran
gusteelprogram nog in sy kinderskoe
ne staan.

“Dit gaan alles oor genetiese vorde
ring en waardetoevoeging met behulp 
van die beste, beskikbare teelmate 
riaal en die optimale aanwending van 
alle beskikbare hulpbronne in ons 

‘Omskep probleme  
só in geleenthede’

Mnr. Wessel Hattingh 
FOTO:  CHARL  VAN  ROOYEN

’n Dragtige rooi Brahman-  
vers wat mnr. Wessel 
Hattingh op die Sale of the 
Roses-veiling op Parys vir 
R175 000 aan mnr. Stephan 
Coetzee (Coetzrand Brah-
mane, Carletonville) verkoop 
het. Dit was die hoogste prys 
op dié veiling. Dit kos jare se 
kundigheid en teelmateriaal 
om só ’n topklasdier te teel,  
’n proses wat eersdaags 
danksy genomika binne méér 
telers se bereik sal wees.  
FOTO:  WESSEL  HATTINGH

 LIGGING 

Heilbron,  
Vrystaat
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Vrystaat is egter ’n baie belangrike 
veegebied. Dit tel in hul guns dat hulle 
op die voorstoep van die Gautengse 
markte met sy groot bevolking ge-
leë is, want dit sluit ’n groot vraag 
na skaap- en beesvleis en wild in. Die 
boerdery se nuutste uitbreiding is juis 
om ’n groter deel van hierdie mark te 
kan benut.

Die bestuurspan is nietemin deeglik 
bewus dat hulle hul hulpbronne opti-
maal en met groot omsigtigheid moet 
benut. Slegs op dié manier kan die 
boerdery slaag. 

“Moenie oor die draad kyk na wat 
ander mense doen nie. Volg eerder jou 
eie program vir waardetoevoeging,” 
beklemtoon Hattingh sr.

“Ons grootste probleem is die ern-
stige droogtes wat soms voorkom. 
Ons het in ’n stadium gedink ons kan 
nie langer hier boer nie en dat ons eer-
der iets anders moet doen, soos om na 
’n ander deel van die land te trek waar 
dit méér reën. Ons het egter besef 
ons moet eerder ons beskikbare hulp-
bronne aanwend en dit doeltreffend 
bestuur om die beskikbare geleent-
hede te benut. As dit dan vertikale en  
kapitaaluitbreidings verg, moet ons dit 
doen, en dit is waarmee ons nou besig 
is,” sê Hattingh sr.

Die uitdagings is velerlei, maar die 
Hattinghs smaak ook baie suksesse. 
Benewens die gunstige noot waarop 
die versnelde teelmateriaalprogram 
vir lewende hawe begin het, het hulle 
die afgelope twee seisoene ook die 
beste jare in ’n lang tyd ondervind 
danksy goeie reën, groot oeste en 
hoë vleispryse. 

“Die probleme is nie waar jy boer 
nie, maar hoe jy die struikelblokke in 
geleenthede omskep. Ons is optimis-
ties oor boerdery. Almal het die kans 
om hul drome binne hul bestaande 
grense uit te leef. Ondanks klimaats- 
en politieke toestande wat nie aldag in 
boerdery se guns tel nie, bly die land-
bou ’n wonderlike beroepsveld.”

BENUT TEGNOLOGIE
Hattingh sr. is reeds sedert 1991 by 
die Landbounavorsingsraad (LNR) se 

prestasietoetsprogram betrokke, wat 
meet en weeg en die verskaffing van 
die resultate aan dié instelling behels. 

Dit sluit ook fase C-toetse (deesdae 
by die private Sernick-toetsstasie) en 
fase D-toetse (op die plaas) in. Met die 
toetrede van die Breedplan-program 
tot die Suid-Afrikaanse vleisbeesbe-
dryf het hulle hul by daardie liggaam 
begin skaar.

Die grootste bate wat dié metings, 
weegsessies en deelname aan gevor-
derde programme hul boerdery bied, 
is die benutting van teelwaardes om 
ingeligte besluite te neem wanneer 
hulle seleksies doen om die Brahman-
kudde te bevorder. Dit maak vinniger 
genetiese vordering moontlik. 

Hattingh sr. was die voorsitter van die 
Brahman-beestelersgenootskap toe 
die Suider-Afrikaanse vleisbeesgeno-
mikaprojek gestig is. 

“Ons het in daardie stadium deur die 
hele land getoer om vergaderings te 
hou waar ons die projek aan Brahman-
telers verduidelik het,” onthou hy. 

Hy was as voorsitter van die genoot-
skap ook betrokke by die totstandko-
ming van die Suider-Afrikaanse Brah-
man-rasbevorderingsforum, asook die 
Internasionale Brahman-rasbevorde-
ringsforum.

Hattingh sr. neem reg van die begin 
af voluit aan die genomikaprojek deel. 
Dit sluit in die stuur van bulle na die 
LNR se prestasietoetsskema by Irene 
waar hulle vir netto voerinname ge-
toets word — iets wat moeilik meetbaar 
is. Danksy genomika kan dit nou vinni-
ger resultate oplewer. 

Verder word die bulle ultrasonies vir 
vleiseienskappe (marmering, ribvet-
dikte en oogspieroppervlakte) geskan-
deer, wat vir smaaklike vleis gewens is.

Hy kan dan die beste helfte van sy 

bulle volgens sy keuse terugneem 
plaas toe om as potensiële stoetbulle 
te gebruik. Die res word geslag en 
verder vir gewenste vleiseienskappe 
getoets, soos vleissagtheid en uitslag-
persentasie.

Haarmonsters van die moeders van 
die bulle in die netto voerinname-toets 
en al hul vers- en bulkalwers (wat nie 
aan die toets onderhewig was nie), 
word ook vir genetiese toetse beskik-
baar gestel. 

“Dit is belangrik om voldoende ge-
talle bulle te toets wat nie slegs in 
Suid-Afrika gebruik kan word nie, maar 
ook in die buiteland om die koppeling 
van bulle te bewerkstellig,” sê Hat-
tingh sr.

VOLDOENDE DATA
Watter verwagtinge koester hy vir ge-
nomika in Suider-Afrika?

Hattingh sr. sê deur die insameling 
van voldoende data kan bepaal word 
watter bulle gewenste eienskappe 
aan hul nageslag sal oordra. Dan kan 
’n teler die teeldiere met die regte 
teelmateriaal selekteer om sekere  
eienskappe in sy kudde te verbeter, 
soos netto voerinname.

Hy verwys na die reuse- genetiese 
vordering wat die braaihoender-, vark- 
en melkbedryf danksy genetiese ras-
vordering gemaak het. Dit is ook van 
toepassing op die graanbedryf, waar 
kultivars danksy gevorderde navorsing 
snelle verbetering ondergaan.

Hattingh sr. sê hy sou nooit kon raai 
hy sal eendag 7 ton mielies per hektaar 
op droëlande in die Oos-Vrystaat kan 
oes nie. En dít is presies wat hy reeds 
op ’n hele land van 90 ha vermag het.

Nou is dit die vleisbeesbedryf se 
beurt om by doelgerigte, wetenskap-
like navorsing baat te vind. 

BRAHMAN

’n Troppie Brahmane in die veld. 
Die bestuurspan is deeglik bewus 
dat hulle hul eie hulpbronne opti-
maal moet benut en nie “oor die 
draad” moet kyk om te sien wat 
ander boere doen nie. Daarom 
volg hulle hul eie program vir 
waardetoevoeging. 
FOTO:  WESSEL  HATTINGH
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swak punte die beste sal verbeter,” sê  
Van Zyl. 

Om die proses te verbeter, is Jan jr. 
ook ’n beoordelaar en keurder van die 
Brahman-beestelersgenootskap en hy 
ken toenemend punte aan die kalwers 
en teelkudde toe. Baie streng selek-
siekriteria word toegepas. Die klem is 
op vrugbaarheid, gehardheid, aanpas-
baarheid, langlewendheid, groei en  
strukturele korrektheid.

Van Zyl sê ná 45 jaar van Brahman-
teling en doeltreffende seleksie het 
hulle sekere ongewenste eienskappe, 
soos ongewenste temperament en 
swak of gebrekkige uierontwikkeling, 
uitgeskakel. 

“Met ons groot kudde het ons nie 
die tyd om met swak temperament 
of strukturele foute te sukkel nie. Ons 
hoofdoel bly doeltreffende, winsge-
wende vleisproduksie en ons hoof-

CHARL VAN ROOYEN

D
ie beginsel van balans tus-
sen kuns en wetenskap 
word streng toegepas in die 
Kroon Vee-Brahmankudde 

van Vryburg, waar mnr. Jan van Zyl 
en sy seuns, Gideon en Jan jr., aan die 
stuur van sake is.

Die kudde se grondslag is in 1972 
gelê toe Van Zyl met vyf Brahman- 
stoetbeeste begin boer het. Vandag 
is dit die grootste Brahmankudde in 
Suid-Afrika en is uitgebou tot ’n ge-
sonde familie-onderneming. Van Zyl 
se vrou, Irma, en hul seuns én skoon-
dogters, Rodien (Gideon se vrou) en 
Marnel (Jan jr. se vrou), is aktief by die 
insameling van data betrokke sodat 
bestuursinligting voortdurend gebruik 
kan word om die kudde van krag tot 
krag te laat gaan. Van Zyl sê hy beskou 
sy familie en werkerskorps saam met 
hul klante as sy kosbaarste besitting.

DIE KUNS
“Die kuns-deel is waar ’n teler met eva- 
luasie identifiseer wat die strukturele 
sterk punte in die kudde is en waar op 
swakker punte verbeter kan word.”

Die proses word voortdurend ver-
beter deur die identifisering van die 
regte bulle, hetsy dit uit die kudde kom 
of aangekoop word. Kroon Vee se suk-
sesverhaal is gegrond op die feit dat 
elke kalf die gevolg is van die teler se 
paringsbesluit van ’n jaar gelede.

Hierdie besluit oor watter bul die 
koei moet dek, word net ná geboorte 
en weer by speen visueel beoordeel en 
bepunt. Die proses herhaal hom voort-
durend sodat paringsbesluite ál mak-
liker en voorspelbaarder kan word.

“Ons doen dieselfde met sy ma. Die 
data is beskikbaar wanneer parings-
besluite geneem word. Só besluit 
ons watter bul die koei se strukturele 

Balans tussen kuns en 
wetenskap bring sukses

 LIGGING 

Vryburg,  
Noordwes

Die stoetteler moet meerderwaardige teelmateriaal aan die  
kommersiële mark voorsien sodat die nasionale vleisbeeskudde  
kan verbeter, terwyl die winsgrens ook verhoog. Om genetiese  
vordering te bewerkstellig, moet kuns (visueel) en wetenskap  
(akkurate en betroubare produksiesyfers) in balans wees.

Kroon Vee se bestuurspan by een van 
hul stoetvaars, Kroon Vee Top Shot 
JVZ08290. Van links is die Van Zyls: 
Gideon, Jan sr. en Jan jr.  
FOTO’S: CHARL VAN ROOYEN
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mark bly die kommersiële teler wat 
speenkalwers en vervangingsverse vir 
homself teel en sy beesboerdery wins-
gewend wil bedryf.

“Ons móét vleis ekonomies en wins-
gewend op natuurlike weiding kan pro-
duseer. Daarom word die hele boer-
dery ook geëvalueer ten opsigte van 
opbrengs, gemeet aan kilogram per 
hektaar,” sê hy.

Danksy hierdie streng seleksiekrite-
ria is die Kroon Vee-kudde in 2015 en 
2016 as die vrugbaarste groot kudde 
van die Brahmanras in Suid-Afrika 
aangewys. Die diere vaar ook goed op 
skoue. Die Van Zyls hou al 21 jaar lank 
elke eerste Woensdag van November 
hul eie suksesvolle produksieveiling.

“Ons is baie dankbaar teenoor ons 
koperskorps wat oor jare heen ver-
troue in ons produk toon en ons jaar-
liks ondersteun omdat hulle geld uit 
ons teelmateriaal voortbring.”

DIE WETENSKAP
Wanneer hulle paringsbesluite neem, 
geskied dit in ’n kraal met die databa-
sis wat die bul en koei se teelwaardes 
verskaf sodat hulle korrektiewe paring 
kan toepas. Byvoorbeeld, as ’n koei 
’n laer teelwaarde vir melk het, sal sy 
na een van die bulle uitgeplaas word 
wat ’n baie hoë teelwaarde vir melk 
het. Dieselfde beginsel geld alle ander 
eienskappe. Die databasis sluit ook 
haar vorige kalwers se visuele beoor-
delingspunt in sodat die regte bul vir 
haar geïdentifiseer kan word.

Elke teler moet ook vir hom teel-
doelwitte op kort en lang termyn stel. 
Omdat vrugbaarheid die belangrikste 
eienskap op enige plaas is, bly dit een 
van die boerdery se belangrikste teel- 
en bestuursdoelwitte. 

Dit het tot gevolg gehad dat die 
moeders van hul totale aanbod van 
210 bulle en verse op verlede jaar se 
produksieveiling ’n gemiddelde tus-
senkalfperiode (TKP) van 399 dae 
gehad het. Hierdie syfer is boonop ná 
rampdroogtes behaal.

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

Omdat vrugbaarheid ook nou aan 
skrotumomvang gekoppel is, het hulle 

’n seleksiedoelwit om skrotumomvang 
te verbeter. Die kudde het die afgelope 
tyd reeds drastiese vordering daar- 
mee gemaak.

Kroon Vee lê ook klem op die kudde 
se melkwaarde. Dit het reeds drasties 
verbeter. Melkwaarde dra baie tot die 
groei van speenkalwers by. Hoe beter 
’n verskalf groei, hoe vroeër bereik sy 
die teikengewig van 350 kg. Dit word 
as norm gebruik wanneer verse vir die 
eerste keer met bulle gepaar word. Dit 
het weer ’n regstreekse gunstige uit-
werking op ouderdom met eerste kalf, 
asook op die speengewig wanneer kal-
wers aan voerkrale bemark word. 

Teen die huidige speenkalfprys is ’n 
ekstra 20 kg per kalf gelyk aan R700 

SKAKEL SÓ DIE 
RAAIWERK UIT
Mnr. Jan van Zyl van Kroon Vee se 
raad aan die kommersiële telers 
(“ek is ook een”) is dat hulle vir 
hulself kuddes en telers moet 
identifiseer wat in soortgelyke 
omstandighede met dieselfde 
teeldoelwitte boer. Hulle moet ook 
toegang tot die kudde se akkurate, 
betroubare databasis hê om die 
raaiwerk met die aankoop van 
nuwe teelmateriaal uit te skakel.

“Doen dus deeglike huiswerk, 
want jy werk met duur beleggings 
en jy moet maksimum rente op 
jou kapitaaluitgawe verdien,” 
sê Van Zyl. Om dié rede moet 
kommersiële telers ook kennis 
neem van die volgende:
■ ’n Bul het ’n reuse-impak op ’n 

koeikudde. Die huidige bul in ’n 
kudde se genetiese invloed op 
die kudde se nageslag is 50%, 
die laaste twee bulle (hierdie bul 
en sy voorganger) maak 75% uit 

en dié van die laaste drie gene-
rasies bulle 88%.

■ ’n Saaiboer mag nie geld op 
’n planter en die plantproses 
bespaar nie, want dit is die 
belangrikste werktuig en aksie 
op sy plaas. ’n Bul is ’n beesboer 
se “planter”. ’n Goeie bul is dus 
die beste belegging wat hy kan 
maak. ’n Koei dra (gegrond op 
365 dae-gewig) net 10% tot kud-
deverbetering by, maar die bulle 
is vir 90% verantwoordelik.

Een van die Kroon Vee-bulle, Kroon Vee Jackhammer, met ’n teelwaarde vir skrotumomvang  
van +1,6 en ’n akkuraatheid van 70%, waar die rasgemiddelde 0,7 is.
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per kalf, wat die ekonomiese vooruit-
sigte van doeltreffende vleisproduk-
sie aansienlik verhoog. Dus is hul uit-
gangspunt dat ’n bul nie geld kos nie,
maar geld voortbring, vir elke bees-
boer van belang.
Die Van Zyls se uitgangspunt by die

aankoop van bulle is dat hulle nie ’n
bul koop nie, maar spesifieke genetie-
se eienskappe uit ’n bepaalde, sukses-
volle kudde. Dit word gerugsteun deur
betroubare en akkurate syfers en ’n
verkoper wat dieselfde doelwitte vir
winsgewendheid nastreef. Hulle be-
soek sulke kuddes vooraf en vergewis
hulle van die kudde se sterk en swak
punte en soek teeldiere wat goed by
hul eie teeldoelwitte pas.

NORME VIR VRUGBAARHEID
Die twee norme wat hulle vir vrug-
baarheid gebruik, is ouderdom met
eerste kalf en die TKP van die koei en
die kudde.
“Ons kuddevaars word hoofsaaklik

gekies uit koeie wat hulself bewys
het, byvoorbeeld die bul JVZ06/233.
Sy ouma aan vaderskant het 17 kal-
wers binne 20 jaar gehad, ’n TKP van
385 dae en haar ouderdom met eer-
ste kalf was 27 maande. Sy ouma aan
moederskant het 13 kalwers in 16 jaar
gehad, ’n TKP van 376 dae en haar ou-
derdom met eerste kalf was 29 maan-
de,” sê Jan jr.
Deur só ’n bul te gebruik, bevorder

hulle langlewendheid en vrugbaar-
heid, wat albei groot ekonomiese
voordele het. Hulle gebruik nie ’n bul
waarvan hulle nie die moeder en haar

prestasie eers deeglik geëvalueer
het nie.
Akkurate rekordhouding is dus baie

belangrik. In hierdie boerdery is alle
beeste se volledige besonderhede en
prestasiedata op rekenaar. Alle beeste
(stoet en kommersieel) word vier keer
per jaar geweeg en die inligting ver-
werk sodat die Van Zyls ’n betroubare
databasis het om bestuursbesluite te
ondersteun.
“Die kommersiële kudde word ge-

bruik om ons eie bulle te evalueer en
prestasie te meet, want kennis bring
vertroue,” sê Gideon.

DIE GENOMIKAPROGRAM
Jan jr. sê Kroon Vee is trots om deel
van die Suider-Afrikaanse vleisbees-
genomikaprojek (VGP) te wees. Dit sal
uiteindelik tot groot voordeel van die
ras en die kudde wees en ook tot voor-
deel van die kopers.
Buiten die toetse vir vleisgehalte

en vleissagtheid wat vir die VGP op

Kroon Vee is trots om deel
van die Brahmanras se
vleisbeesgenomikaprojek te
wees. Dit sal uiteindelik tot
groot voordeel van die ras
en die kudde wees en kopers
regstreeks bevoordeel.
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  Kroon Vee-bulle uitgevoer word, 
doen die boerdery ook sy eie, onaf-
hanklike evaluerings met die vooruit-
sig dat hy ook teelwaardes sal kry wat 
vleisgehalte, vleissagtheid en marme-
ring insluit.

Met Landbouweekblad se besoek 
aan Kroon Vee se hoofplaas, Buck- 
shee, by Vryburg, was personeel van 
die Landbounavorsingsraad (LNR) 
juis besig met skanderings vir ribvet, 
kruisstuk, marmering en oogspierop-
pervlakte. Dié inligting word na die 
LNR gestuur. Van daar gaan dit na die 
genootskap en Breedplan waar teel-
waardes uitgewerk sal word. 

“Kroon Vee stel veral in die resultaat 
vir ribvetskandering belang omdat 
ons meen daar is ’n regstreekse ver-
band tussen vrugbaarheid en ribvet-
dikte. ’n Koei het ’n sekere kondisie en 
lyfvet nodig om weer dragtig te raak. 
Ons meen ons sal eersdaags die kor-
relasie tussen ribvet en herbesetting 
kan bewys.”

Kroon Vee het gevolglik een van 
die Brahman se leierbulle vir ribvet 
in Namibië by mnr. Eckard Hagen van 
Grootfontein gekoop om hierdie voor-
delige eienskap verder in die Kroon 
Vee-kudde uit te bou.

Kroon Vee het reeds ’n driestereer-
bewys van Breedplan vir volledigheid 
van prestasiedata ontvang, wat uitste-

kend vir ’n kudde van hierdie grootte 
is. Die stoetery mik vanjaar vir vier 
sterre en volgende jaar vir vyf sterre. 
Dit is ’n pertinente doelwit waarna  
hulle streef en sy kopersmark gaan 
ook regstreeks daaruit voordeel trek.

VRYLOOPBEESVLEIS
Kroon Vee is al langer as vyf jaar ’n 
geregistreerde verskaffer van vryloop-
beesvleis aan Woolworths.

Met seleksie vir ribvet en marmering 
sal hulle ’n nóg beter gradering van die 
veld af kry. Die Suid-Afrikaanse klassi-
fikasiestelsel se twee belangrikste kri-
teria is ouderom en vetbedekking van 
die karkas. Saam met langlewendheid 
is laat tandewisseling nóg ’n voordeel 
van die Brahman. Die Brahmankar-
kasse voldoen tot op ’n ouderdom van 
drie jaar steeds aan Woolworths se 
vereistes. Baie van die diere het selfs 
op drie jaar nog nie tande gewissel nie. 
Dit gee die ras ’n groot voorsprong bo 
ander rasse en dra baie tot die wins-
gewendheid van hul onderneming by.

’n Verdere voordeel is dat die pres-
tasie van Brahmane in Suid-Afrika, 
Namibië, Australië en Amerika ver-
gelyk en gesamentlik verwerk word. 
Eersdaags sal hulle internasionale 
teelwaardes oor vastelande heen hê, 
wat betroubaarheid en akkuraatheid 
aansienlik sal verhoog.

ALLES GEGROND OP FEITE
Beesboerdery en sukses is ’n passie 
vir dié familie. Daarom streef hulle 
daagliks daarna om te verbeter, doel-
treffendheid en winsgewendheid te 
verhoog en mense te bemagtig deur 
hulle by suksesse te betrek.

“Ons steel met die oog en oor by alle 
suksesvolle beesboere en doen die sif-
ting sodat ons dit wat ons droom, kan 
waar maak en ons voortdurend ons 
doelwitte kan aanpas. Ons is bevoor-
reg dat kennis en ondervinding beskik-
baar is en dit ’n groot voorreg om dit 
te kan oordra. 

“Ons gaan volhoubaar Brahmane 
teel en ons kopers van alle beskikbare 
inligting voorsien sodat hul huidige en 
toekomstige keuses op feite pleks van 
raaiwerk gegrond is. Dán kan ons ko-
pers hul wins verhoog tot voordeel van 
die gesin, die omgewing en die land.

“Daar moet egter ’n balans gehou 
word tussen die kuns en die weten skap 
sodat boerdery volhoubaar en winsge-
wend kan wees,” sê Van Zyl.

“Bulaankope is nie ’n uitgawe-
sentrum nie, maar ’n belegging waar-
van jy en jou kinders die vrugte gaan 
pluk. Jy gaan óf oor nege maande kal-
wers ‘trek’ óf vanaf sestien maande ná 
jou aankope vir die volgende twintig 
jaar groter tjeks bank.”  

Vrugbaarheid en melk is die kudde se sterk punte. Die foto illustreer die eienskappe wat ’n  
toonbeeld van dié boerdery is. 
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Skanderings vir ribvetdikte, marmering en oogspieroppervlakte word 
hier deur personeel van die Landbounavorsingsraad op ’n Kroon 
Vee-bul gedoen. Voor is mnre. Stephen Rasebotsa (links) en Tebogo 
Serapelwane. Agter staan mnre. Jan van Zyl sr. en Jan jr.

Willie Jacobs
Tel: 278 3631 6373  jacobswj@ddandg.co.za
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Ander is hoogs oorerflik, soos spene 
en uiers, en die teler kan dus vinnige 
vordering met die verbetering van dié 
eienskappe maak.

Daarom gebruik die R10 Brahman-
stoetery spesifieke bulle wat geneties 
by hul doelstellings inpas om bepaal-
de diere te verbeter, soos ’n spesifieke 
bul om beter bene en bespiering aan 
sy nageslag te gee. Dit is ook belangrik 
om groeikrag daardeur te verbeter.

Om ’n spesifieke tipe vroulike dier te 
teel, gebruik Labuschagne nooit ’n bul 
wie se ma hy nie self gesien en goed-
gekeur het nie. Dit geld ook semen 
wat hy invoer. Hy besoek Amerika elke 
twee jaar om na bulle in twee kuddes 
te kyk wat al 120 jaar lank Brahmane 
teel. Daar selekteer hy die tipe teelma-
teriaal wat inpas by die tipe Brahman 
wat hy self teel. 

“Daardie gene kan ’n mens nie van ’n 
foto af koop nie. Die sukses wat ons al 
behaal het, is op moederlyne geskoei. 
Ons gebruik geen bul wat nie uit ’n 
goeie ma en ouma aan die bul én koei 
se kant af kom nie. Hy moet koeikrag 
agter hom hê, anders verswak dit die 
voorspelbaarheid van sy nageslag. 

“Agter elke suksesvolle kuddebul is 
daar ’n goeie, voorspelbare koeifamilie,”  
sê Labuschagne. 

NUWE TEGNOLOGIE
Labuschagne pas al 43 jaar lank  
wetenskaplike beginsels toe. Hoewel 
genomika toe nog nie die naam gehad 
het nie, is R10 eintlik al jare lank daar-
mee besig deur korrektiewe paring toe 
te pas. Met die verskyning van genomi-
ka en meetbaarheid op die toneel kan 
’n stoetteler nou nóg vinniger vorder.

Labuschagne pas KI by 90% van sy 
kudde toe. Indien ’n koei twee siklusse 
ná mekaar nie dragtig raak nie, gaan 
sy bul toe. Die voordeel om só baie 
koeie te KI is dat korrektiewe paring 
dan baie doeltreffend benut word.

R10 was in die 1980’s ook een van die 
eerste stoeterye wat embrio’s begin 
spoel het. Met hedendaagse in vitro- 
bevrugting is daar nóg meer suksesse. 
Die tegnologie en wetenskap het baie 
verbeter. Die voorbereiding van die 

CHARL VAN ROOYEN

Genomika laat stoettelers toe om winsgewendheid 
en die opbrengs van hul kudde optimaal te 
maak deur middel van die beste diereseleksie en 
strategiese teelbesluite. Drie Brahmantelers gee 
hier raad gegrond op eie ervaring in die praktyk.

B
rahmantelers behaal goeie 
sukses deur moderne tegno-
logie te gebruik. Drie telers 
vertel hoe hulle dit in hul 

stoeterye toepas. Hulle is mnre. Lle-
wellyn Labuschagne van R10 Brahma-
ne (Letsitele, Limpopo), Burnie Staal 
van B.E. Staal (Edms.) Bpk, Bos Blanco 
Brahmane (Kroonstad, Vrystaat) en 
Riaan Theron van RAT Brahmane  
(Parys/Koppies/Vredefort, Vrystaat). 

LLEWELLYN LABUSCHAGNE
“As ’n stoetteler suk-
ses wil behaal, moet 
hy sy teelprogram op 
drie pilare vestig. 
Twee bene is geno- 
tipies, naamlik die 
wetenskap en stam-
bome, terwyl die der-

de been fenotipies is, naamlik wat die 
boer se oog waarneem.”

Die wetenskap vereis dat die boer 
moet meet om te kan weet. Dit verg 
dat hy die volle wetenskap in al sy vor-
me moet gebruik, soos Breedplan, ge-
nomika én indekse. Daarvan is inligting 
oor speengewigte baie belangrik.

“Dit sê vir my iets van die moeder se 
melk- en moedereienskappe, want sy 
moet ’n kalf langs haar kan grootmaak 
en ook ’n kalf binne-in haar kan ver-
sorg. Sy moet dus die konstitusie hê 
om dit te kan doen,” sê hy.

Stambome is ook uiters belangrik. ’n 
Stoetteler moet sy stoetery se stam-
bome baie goed ken. Dus moet hy van 
die goeie én swak punte van die koei se 

voorgeslagte weet en dit reg in korrek-
tiewe paring kan aanwend. 

“Daarom glo ons sterk in beplan-
de lynteling om óns tipe Brahman te 
teel. Ons gebruik nooit halfbroers by 
halfsusters, pa’s by dogters of seuns 
by ma’s nie. Ons behaal reusesukses 
met neefs by niggies en kleinneefs by 
kleinniggies. Wanneer jy korrektiewe 
paring doen, gebruik jy dus ’n spesi-
fieke bul vir ’n spesifieke doel, byvoor-
beeld om uiers of spene te verbeter. 
Die voorafgaande is alles genotipes.”

Die boer se oog gaan oor fenotipe. 
’n Stoetteler kan nie vorder deur sy  
seleksie net op genetiese eienskappe 
of prestasiedata te skoei nie. Hy het 
ook fenotipe nodig om gestalte aan sy 
visie te gee, naamlik hoe sy Brahmane 
moet lyk.

BEHAAL DOELWITTE SÓ
Die teler moet sy bestuur opknap om 
sy doelwitte te bereik. Die belangrikste 
dag in sy lewe is wanneer hy die koei 
laat dek of kunsmatig insemineer (KI). 
As hy op daardie dag die verkeerde bul 
gebruik, verloor hy drie jaar. Die koei 
gaan ’n jaar neem om weer te kalf en 
nóg twee jaar voor die teler van sy fou-
te ontslae geraak het.

Om sy doelwit te kan bereik en dus 
visie by sy missie te voeg, moet die 
boer sy vroulike diere KI en in die pro- 
ses bepaalde paringsbesluite neem om 
sekere eienskappe te verbeter. Som-
mige eienskappe is laag oor erflik, soos 
struktuur en rasegtheid, waarmee die 
teler stadige vordering sal maak. 

Behaal só sukses  
danksy tegnologie
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koeie is byvoorbeeld nou baie beter 
as destyds en daarmee saam ook die 
suksessyfer.

“Met embrio’s vorder ’n stoetery 
vinniger as met natuurlike dekking, 
maar dit is duur en daar is nie plek 
vir eksperimentering met korrektiewe 
paring nie. Daarom herhaal ons slegs 
beproefde parings,” sê Labuschagne.

BURNIE STAAL
Die Brahmanstoete- 
ry Bos Blanco van 
mnr. Burnie Staal pas 
al 28 jaar KI en em-
briospoelings toe in 
sy rooi en wit Brah-
mankuddes.

“Ons het al 1 800 
Brahman-embrio’s na Australië uitge-
voer, terwyl ons die bul NCC Zambezi 
vir AU$145 000 (sowat R1,45 miljoen) 
in Australië verkoop het. Dit was ’n 
rekordprys vir die ras. Tans doen ons 
méér in vitro-bevrugtings by Brahma-
ne, Borane, Beefmasters en Wagyu’s,” 
sê Staal. Hulle doen in vitro-bevrug-
ting net by beproefde teelkoeie met 
voorspelbare genetiese waardes. Die 
doelwit is om vir Bos Blanco voortdu-
rend nuwe lyne te skep deur koeifami-
lies te ontwikkel. 

NUWE GENEPOEL
Net die beste teelmateriaal word ge-
bruik om ’n nuwe genepoel te vestig. 
Bos Blanco doen die afgelope drie jaar 
eenmalig KI met beproefde bulle by ál 
sy vroulike Brahmane voor die dektyd 
begin. Staal gebruik ook ingevoerde 
semen selektief. Bos Blanco het die 
afgelope 28 jaar reeds sowat 7 000 
embrio’s gelewer en méér as 10 000 
kunsmatige inseminasies in sy verskil-
lende kuddes voltooi.

“Die vermeerdering van jou beste 
teelmateriaal het ’n groot impak op 
jou kudde en die ras se vordering. Die 
metode wat gebruik word om gene-
ties voortreflike diere te identifiseer, is 
deurslaggewend,” sê Staal. Genetiese 
voorspelbaarheid en erfdwang, gekop-
pel aan beraamde teelwaardes, is die 
primêre seleksiekriteria.

Dié stoetery het al sowat 80 Brah-
manbulle wat in die nuutste Brahman- 
bulverslag van Breedplan se geraamde 
teelwaardes opgeneem is. Dit is méér 
as enige ander kudde in die geskiede-
nis van die Brahmanras in Suid-Afrika. 

“Bos Blanco het beslis die teelma-
teriaal wat die kudde ekonomies na 
nuwe genomiese doelwitte kan dryf,” 
sê Staal.

RIAAN THERON
Breedplan-syfers, KI 
en in vitro-bevrug-
ting is vir mnr. Riaan 
Theron van RAT 
Brahmane baie be-
langrik.

“Breedplan-syfers 
is van absolute be-

lang vir die keuse van diere wat gebruik 
word. Benewens die feit dat ons geen 
diere sonder betroubare, beraamde 
teelwaardes oorweeg nie, neem ons 
ook aktief aan die Breedplan-proses 
deel. Ons meet en weeg wat ons kan 
en skandeer elke dier. Goeie teelwaar-
des is van onskatbare waarde in voor-
spelbaarheid en gaan in die toekoms 
nóg belangriker word,” sê hy.

Wat in vitro-bevrugting betref, iden-
tifiseer Theron besonderse vroulike 
diere met spesifieke vereistes waar-
na hy in ’n dier soek. Die plan met in 
vitro-bevrugting is om ’n grondslag 
van soortgelyke, vroulike diere te skep 
waarby hy in die toekoms verskillende 
lyne met verskillende bulle kan skep. 
Hoe méér soortgelyk sy vertrekpunt 
is, hoe makliker is die proses om foute 
te korrigeer en vinniger te vorder. Die 
stoetery plant verkieslik lewende em-
brio’s oor, maar het ook ’n goeie versa-
meling bevrore embrio’s om in te plant 
as die lewende embrio’s te min vir die 
voorbereide draers is. 

Theron sê die groot voordeel is dat 
die maatskappy Invitro Africa op sy 
voorstoep is, wat eksperimente baie 
maklik maak.

BESONDERSE DIERE
Theron is ook voortdurend besig om 
plaaslik en internasionaal semen van 

besonderse diere te soek om vroulike 
diere kunsmatig te insemineer. 

“Behalwe om van die semen vir em-
brio’s te gebruik, word elke vroulike 
dier ge-KI. Vroulike diere word eer-
stens kunsmatig op hitte gebring en 
op hitte ge-KI. Diere wat nie dragtig 
raak nie, word ’n tweede keer op nor-
male staande hitte ge-KI en daarna 
geklas om by spesifieke bulle te loop,” 
verduidelik hy.

RAT Brahmane het vier jaar gelede 
op klein skaal begin om embrio’s in vi-
tro te lewer, maar vanjaar het hulle dit 
versnel. Teen die helfte van vanjaar het 
die stoetery al méér as 100 embrio’s 
oorgeplant, met die vooruitsig op nóg 
meer voor die einde van die jaar.

“ ’n Groot probleem met embrio’s 
is dat jy draers nodig het. Vir dié doel 
het ek my kommersiële kudde beskik-
baar gestel. Ons lewer en plant ook  
embrio’s oor vir klante.”

Theron glo tegnologie is onlos-
maaklik deel van vordering. Geen 
ras kan vorder sonder doelgerigte, 
akade miese en navorsingsbydraes wat  
wetenskaplik ondersteun word nie. In 
dié geval is Breedplan en genomika 
van onskatbare waarde. 

“Ons gebruik syfers om keuses te 
maak oor diere wat in ons proses ge-
bruik word. Die syfers is belangrik om 
voorspelbaarheid in te teel. ’n Ras kan 
dus met embrio’s en inplantingspro- 
sesse wat deur syfers ondersteun 
word, fenotipies en genotipies met ras-
se skrede vooruitgaan. Dis dié manier 
om vinnig te vorder.”

LEIER MET BREEDPLAN
Theron beskou RAT Brahmane as ’n 
leier met Breedplan en verwerf elke 
jaar ’n hoër stertoekenning. Dit het 
tans 3,5 sterre.

“Genomika is die pad om te stap. Dit 
maak die onbekende en die onsigbare 
bekend. Genomika help met voorspel-
baarheid van toekomstige winspoten-
siaal. Dit laat jou toe om winsgewend-
heid en die opbrengs van jou kudde 
optimaal te maak deur middel van die 
beste dierseleksie en strategiese teel-
besluite,” sê Theron. 



54  Brahman 2018

BRAHMAN

Lamprecht gee veral aandag aan die 
Sugarland-bloedlyn met byvoegings 
uit twee kuddes in Limpopo, naamlik 
die welbekende kudde van Matsulan en 
dié van Gerdia, wat in die laat 1990’s ’n 
impak in die wit Brahman se genetiese 
vordering gemaak het.

Bykans 40 van sy bulle het reeds 
aan die toets vir residuele voerinname 
deelgeneem. Die uitslagpersentasie 
van sy bulle wat ná die afrondingsfase 
geslag is, was uitstekend. Jan kyk ver-
al na die groeipotensiaal van toekoms-
tige stoetbulle om die volgende geslag 
te produseer.

THYS MEYER
Mnr. Thys Meyer se Lovedale-kudde 
loop by Lindley in die Oos-Vrystaat, ’n 
omgewing wat deur koue winters en 
matige somers gekenmerk word. Hy 
verteenwoordig die LRF-rasse in die 
VGP-konsortium.

Die boerdery bestaan uit ’n wit en 
rooi kudde en bied jaarliks in Julie ’n 
produksieveiling op die plaas aan.

Meyer gebruik KI as ’n alterna tiewe, 
genetiese bron om variasie in die kud-
de te behou. ’n Aantal kalwers is ver-
wek met semen wat as deel van die 
koppelingsprogram van Australië af  
ingevoer en aan ál die VGP-deel-
nemers beskikbaar gestel is.

WAYNE PORTER
Mnr. Wayne Porter van Tarkastad se 
Brahmankudde Tarka is een van die 
oudste kuddes in Suider-Afrika wat 
afstam van die bekende, historiese 
Bilses- en Sisal-kudde wat in die 1970’s 
in die noorde van Limpopo by Mooket-
si en Rubbervale bestaan het. Hy het 
deur streng seleksie en klem op eko-
nomiese eienskappe ’n kudde van hoë 
gehalte deur lyn teling ontwikkel.

Die Tarka-kudde is bekend as die 
verskaffer van puik teelmateriaal aan 
ander stoetkuddes in Suid-Afrika en 
buurstate.

Porter ondersteun die Brahman-
genootskap se prestasietoetsstelsel 
Breed plan, maar is ook optimisties oor 
die genetiese verbetering wat deur die 
VGP verkry sal word. 

Hope sukses word behaal deur Suid-Afrikaanse  
telers wat aan die vleisbeesgenomikaprojek (VGP)  
deel neem. Mnr. Sietze Smit, rasdirekteur van die  
Brahman-telersgenootskap, skryf hier oor ’n paar.

STEFAN COETZEE
Mnr. Stefan Coetzee boer op die plaas 
Welverdient, Carletonville, met sy 
Coetzrand Brahmanstoetery. Sy omge-
wing word gekenmerk deur oop gras-
veld wat uit rooigras en ander minder 
smaaklike grassoorte bestaan.

Hy het reeds goeie resultate behaal 
met sy deelname aan die projek om 
netto voerinname te meet met bulle 
wat hy na die Irene-bultoetssentrum 
gestuur het. In die afrondingsfase van 
die groeitoets het sommige van sy  
bulle goed gepresteer deurdat hulle 
besonder vinnig markgereed was.

Hy beskou die projek as ’n kans om 
sy kudde aan ander deelnemende kud-
des te meet en om deur koppeling ’n 
goeie bul te identifiseer wat in sy kud-
de as stoetvaar ’n bydrae sal lewer.

MILES DICKE
Mnr. Miles Dicke boer in twee uiteen-
lopende distrikte met die Dicke Brah-
mankudde, naamlik by Haga-Haga in 
die Oos-Kaap wat deur hoë reënval en 
goeie drakrag gekenmerk word, en by 
Modjadjiskloof in die noorde van Lim-
popo wat minder reën kry. 

Die kudde bestaan uit rooi en wit 
Brahmane en is oor dekades deur die 
Dicke-familie opgebou. 

Mnr. Theo Dicke, Miles se pa, was die 
stigter van die welbekende Dicke Brah-
mankudde. Hy is ’n spesialisteler en 
internasionale kenner van Brahmane.

Deelname aan die VGP wil koppeling 
met ander vooraanstaande kuddes be-
werkstellig en nuwe variasie gebruik 
om seleksie te bevorder, veral in seke-

re eienskappe, soos voeromsetting en 
verhoogde vrugbaarheid.

SAKKIE EN DANIE HAASBROEK
Hierdie pa en seun se stoetery Bos-
hoek Brahmane is by Vryburg in die 
Molopo-streek geleë. Dit is ’n taai, 
maar goeie beesstreek langs die grens 
met Botswana. Die veldtipe is tipies 
Molopo-streek met gemengde soet-
grassoorte. Die stoetery is reeds jare 
lank bekend om die hoë gehalte bulle 
wat dit aan die kommersiële sektor in 
die Noord-Kaap en Botswana verkoop. 
’n Suksesvolle produksieveiling vind 
elke jaar plaas.

Die identifisering van produktiewer 
teelbulle uit hoogs vrugbare moeder-
lyne is ’n voorrangsaak in sy deelname 
aan die VGP. Die stoetery se bulle pres-
teer goed. Die uitslagpersentasie van 
bulle in die karkas-evalueringstadium 
was van die hoogste in die groep.

Sakkie en Danie gebruik al geruime 
tyd kunsmatige inseminasie (KI) om 
die variasie in die teelkudde te behou 
en ander teelmateriaal te beproef. Dit 
het goeie resultate opgelewer en in 
2015 is een van die kudde se jong bulle 
gekies om die Brahmanras in die na-
sionale vleisbeesprestasietoets op die 
Jakaranda Landbouskou (voorheen 
Pretoriaskou) te verteenwoordig.

JAN LAMPRECHT (LAMP-
RECHT BOERDERYTRUST)
Mnr. Jan Lamprecht boer by Kuruman. 
Sy Lamba-kudde is opgebou deur 
goeie koeilyne en stoetbulle by voor-
aanstaande telers te koop.

Brahmantelers 
deel suksesverhale
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