
Die Brahman Beestelersgenootskap van SA  

             AMPTELIKE KATALOGUS 
                  (This is also available in English) 

 
 
Al die inligting in die katalogus, met uitsondering van die kommentaar oor die diere, 

is deur die Brahman Beestelersgenootskap van SA voorsien. Vir addisionele inligting 
oor die diere besoek www.brahman.co.za (Ras databasis> Dier navrae). 

 
 

WAT IS ’N TEELWAARDE (ook TW, BTW of EBV) 
 

Dit is wêreldwyd die beste maatstaf van hoe ‘n dier gaan teel. Die Brahman genootskap 
maak van die wêreld se mees gevorderde vleisbees- genetiese evaluasie stelsel, nl. 
BREEDPLAN Internasionaal, gebruik om TWs te prosesseer BLUP teelwaardes : 
 

 Stel jou in staat om diere binne die Brahman ras, tussen kuddes en oor jare met mekaar 
te vergelyk.  

 Die hoogste TW is nie noodwendig die beste nie. Die ideaal vir die Brahman ras word in 
die ‘Teeldoelwit’ kolom hieronder aangedui. 

 TWs verander jaarliks soos wat meer inligting bykom. ‘n TW het ‘n gelyke kans om op- 
of afwaarts te verander). 

 TWs is nie oor rasse vergelykbaar nie. 
 Die betroubaarheid, voorspelbaarheid of akkuraatheid van TWs word in ‘n % syfer 

uitgedruk. Hoe hoër die syfer hoe beter. (<50% voorlopig en kan nog baie verander; 50-75% 
Gemiddeld; 75-90% Medium hoog en kan al nageslag insluit; >95% Baie hoog/betroubaar). 
  

Hoe vergelyk vandag se TW  van my “ou Brahman bul” met die jong Brahman bul wat ek 
nou in die oog het ? (Om my kudde te verbeter moet die nuwe bul mos beter wees as  die 
oue). Besoek www.brahman.co.za , kies “Ras databasis” en dan dier navraag. Tik die dier 
se ID in die veld “animal identifier” vir die jongste TWs. 
 

BRAHMAN BLUP TABEL 
Vergelyk enige Brahman se TW met die ras. Bv. ’n dier met ’n 200 dae TW van 9 is in die 
beste 1/3 van die ras.                   < staan vir laer as en > vir hoër as  
 

 

2008 analise Ras 
gem 

Teel 
doelwit Hoogste 1/3 Gemid. 1/3 Laagste 1/3

Geboorte gewig 1.4 1.0 tot 2.4 < 1.0 1.0 tot 1.7 > 1.7 

200 dae gewig 14 Hoër (>) as 13 > 16 11 tot 16 < 11 

400 dae gewig 22 > 21 > 25 18 tot 25 < 18 

600 dae gewig 28 22 tot 40 > 32 23 tot 32 < 23 

Volwasse koei 29 17 tot 38 > 34 23 tot 34 < 23 

Melk 3 Hoër as 2 > 4 2 tot 4 < 2 

Karkas gewig 15  > 17 13 tot 17 < 13 

Skrotum 0.4  >0.6 0.2 tot 0.6 < 0.2 
Veilingintro/organo                                                                           2010 Group for 2008 drop calves 


