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VOORWOORD

Vervangingsverse
is ’n bateklas op sy eie
Deur Phillip Lee, hoof uitvoerende beampte: Simmentaler Beestelersgenootskap van Suidelike Afrika

Indien ’n beesboer die verskillende produksiesiklusse van
sy beeskudde as beleggingsmoontlikhede in verskillende
bateklasse moes groepeer, sou
’n mens kon sê dat daar verskillende beleggingsmoontlikhede
vir die onderskeie bateklasse
bestaan, met verskillende
opbrengsmoontlikhede.
Een so ’n bateklas in elke boer se portefeulje is vervangingsverse. Ongelukkig is
dit juis dié belangrike bateklas wat soms
nie na wense presteer nie, met negatiewe
finansiële gevolge oor die lang termyn.

Definisie van ’n vervangingsvers

’n Vervangingsvers is ’n vroulike dier wat
onder natuurlike toestande só ontwikkel,
dat sy sowat 66% van haar volwasse gewig
op die ouderdom van ongeveer 18 maande bereik, waarna sy suksesvol gedek kan
word en op sowat 85% van haar volwasse
gewig aan ’n lewende kalf geboorte sal gee.
Voorts moet sy ’n 90% kans hê op herbesetting en moet sy minstens 45% van
haar eie liggaamsgewig speen. Die verwagting is dat sy elke jaar vir die volgende tien
tot twaalf jaar ’n kalf met ’n tussenkalfperiode (TKP) van minder as 400 dae moet
speen.
Dit is uit dié definisie van ’n vervangingsvers duidelik dat die verwagting baie
hoog is, en ’n mens begin verstaan hoekom
die opbrengs (kalfpersentasie, speengewig
en herkonsepsiepersentasie) soms teleurstellend is.

Die rol van goeie bestuur

Die invloed van die fondsbestuurder ten
opsigte van die spesifieke bateklas kan
nie genoeg beklemtoon word nie. Dit
sluit alle aspekte van kuddebestuur in,
van toesig en gesondheidsbestuur tot
voedingsbestuur en seleksie. Dit gebeur
nog te gereeld dat verse iewers in ’n

bergkamp geplaas word, en byna van vergeet word om hulle ‘hard’ te maak – voorwaar ’n resep vir ’n swak opbrengs.
Net so wanneer die vervangingsgroep
te gou by die res van die koeiekudde
geïnkorporeer word. Die riglyn is om vervangingsverse as sulks te bestuur totdat
hulle vir die tweede keer deur ’n veearts as
dragtig gesertifiseer is. Dit behels basies ’n
driejaarprogram. Die vers se potensiaal as
toekomstige kuddekoei word hier vasgelê.

Waar begin seleksie?

Seleksie begin reeds tydens die moeders se dekseisoen. Gee veral voorkeur
aan verse wat vroeg in die dekseisoen
gebore is. Hulle speen nie net gemiddeld
swaarder nie, maar daar is ook ’n hoë
korrelasie tussen koeie wat vroeg kalf en
wanneer hulle dogters tydens die seisoen
sal kalf. Ideaal gesproke behoort 60% van
koeie binne die eerste drie weke van die
kalfseisoen te kalf, en moet voorkeur aan
dié verse gegee word.

Dit sluit alle aspekte van
kuddebestuur in, van toesig
en gesondheidsbestuur tot
voedingsbestuur en seleksie.
Ná speen moet seleksiemaatstawwe
soos speengewig, korrekte bouvorm, goeie
vroulikheid en geslagsontwikkeling in ag
geneem word. Dit kan as die eerste rondte
van seleksie gesien word en daarom word
aanbeveel dat produsente dan voorsiening
maak vir die aantal verse wat geselekteer
word, omdat van die verse by die tweede
rondte kan uitval.
Die tweede rondte van seleksie is met
speentyd, nadat die vervangingverse die
eerste keer gekalf het (in ag genome dat
hulle voor die dekseisoen deur ’n veearts
rektaal ondersoek is om te verseker
dat hulle voldoende geslagsontwikkeling toon). Hier word aspekte soos
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herkonsepsiepersentasie, speengewig en
groeitempo in ag geneem – dit is alles aanduiders van aanpasbaarheid.

Die veearts se rol

Die veearts se rol en die daarstelling van ’n
doelgerigte inentings- en ontwurmingsprogram kan nie genoeg benadruk word
nie. Van die belangrikste inentings vir
verse moet reeds voor speen toegedien
word. Beskou vroegtydige inentings as ’n
langtermynbelegging in jou verse en tree
proaktief op.
Let veral op geslagsiektes. Dit geld spesifiek vir produsente wat soms vervangingsverse inkoop. Dring aan op veeartssertifisering, wat bevestig dat die diere negatief
getoets het teen heersende geslagsiektes.
Moet ook nie vergeet van die jaarlikse
skraaginentings voor die dekseisoen nie.
Dit is die beste belegging in die opbou van
siekteweerstand.

Bestuur van die groeikurwe

Baie studies is oor die groeitempo van
vervangingsverse en die gevolglike reproduksieprestasie in die kudde gedoen. Hoe
vroeër ’n vers vir die eerste keer kalf, hoe
hoër sal haar produktiwiteit vir die res van
haar lewe wees. Dit is egter hoogs gekorreleer met haar vlak van voeding, veral in die
aanloop tot haar eerste dekseisoen.
Proefnemings op drie verskillende rasse
het getoon dat verse wat gemiddeld 700g
per dag gegroei het, teenoor verse wat
gemiddeld 350g per dag gegroei het, se
persentasie hittewaarneming op 14 maande bykans 25% hoër was. Weeg jou verse
gereeld en volg ’n strategiese aanvullingsprogram om by die verlangde teikengewigte uit te kom.
Neem in ag dat omgewings- en rasvariasies voorkom en dat enige voedingsprogram dienooreenkomstig aangepas moet
word. Onthou ook dat verse hulle teikengewig voor die aanvang van die dekseisoen
moet bereik. Weereens is die klem op
proaktiewe bestuur.
Geniet die tegniese inligting en besoekartikels in hierdie uitgawe van SIMM-biose.
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FOKUS OP ...

Aanpasbaarheid: ’n Harde pad maak
Simmentalers gereed vir die toekoms
Deur Andries Gouws

D

it was ’n lang en klipperige pad
wat die Simmentaler-beeste
moes loop om by die
harde klimaatstoestande
van Suider-Afrika aan te pas.
Vandag gedy hulle in feitlik alle streke van
dié deel van die vasteland, danksy hul
aanpasbaarheid wat oor baie eeue deur
natuurlike seleksie vasgelê is, asook doelgerigte seleksie deur Suider-Afrikaanse
beestelers om dié besonderse ras suksesvol hier te gebruik.
Trouens, die geskiedenis van dié
gevlekte beeste vertel dat die Romeine
eeue gelede van die diere in die Simmevallei in die Bernse hooglande van
Switserland gekoop, en hulle oor die bergpasse van die Alpe na Italië aangejaag het.
Hul pad na Suider-Afrika was soortgelyk,
met ’n uitmergelende seereis ingesluit.
Mettertyd is uitgebreide proewe
gedoen om die aanpasbaarheid van suiwer Simmentalers te bevestig, en deesdae
kan telers en kommersiële veeboere die
moderne hulpmiddels van beraamde teelwaardes gebruik om aanpasbaarheidseienskappe te identifiseer, soos dae tot
kalwing, speengewigte, naspeense groei,
koeigewigte en raamgrootte.
Peter Massmann, voormalige rasdirekteur van die Simmentalers in Suid-Afrika
en Namibië, sê die meeste mense sien die
Simmentaler se plek van herkoms as ’n
beesvriendelike lushof, maar die Simmerivier loop deur ’n vallei aan die voetheuwels van die Alpe, met steil berge en swaar
sneeu in die winters. Dat die berghange
waarskynlik destyds in die somermaande
bewei is, moes die diere se loopvermoë
beproef het.
In die wintermaande het hulle vermoedelik hoofsaaklik op stal gestaan, byna
soortgelyk aan vandag se voerkrale. Die
beeste is vir melk-, vleisproduksie en as
trekdiere gebruik.

’n Ongenaakbare reis en aankoms
Met hul aankoms in Suider-Afrika
in 1893, is die Simmentalers in die

Simmentalers was die eerste beesras in Suid-Afrika wat produksiesyfers ’n integrale deel van
skoubeoordeling gemaak het. Dit het verseker dat die mooiste diere ook goeie presteerders is.

destydse Duits-Suidwes-Afrika, vandag
Namibië, by Swakopmund met hyskrane van die skepe op plat skuite gelaai.
Omdat daar nie toe ’n hawe was waar
die skepe kon vasmeer nie, is die beeste
in die breekwater in die see gestoot om
uit te swem.
Só het die eerste Simmentalers voet
aan wal gesit in ’n landstreek waar
groot dele van die beskikbare landbougrond, elders in die wêreld as uitvalgrond beskou sou word.
Daarvandaan is hulle vir ongeveer
80km deur die Namib-woestyn aangejaag na ’n Rynse sendingstasie, waar
hulle met soliede ysters onder elke hoef
beslaan is om hulle teen die rowwe terrein te beskerm. Veeboere gebruik dié
tegniek vandag nog wanneer teeldiere
uit die sanderige dele na die klipperige
Khomas-Hochland gebring word.
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Talle Simmentalerbeeste is daarna
ingevoer, met die doel om die melk- en
vleisproduksie van inheemse beesrasse
te verbeter. Van die pionierboere het
wilde diere vir sirkusse en dieretuine in Europa gevang in ruil vir die
Simmentalers.

Simmentalers beïndruk SA-boere

Die eerste Simmentalers wat in SuidAfrika aangekom het, is in 1905 deur
die laaste president van die Vrystaatse
Republiek, MT Steyn, ingevoer. Hulle is
op sy plaas Onze Rust naby Bloemfontein
gevestig, waar hulle aan die uitdagende
toestande van die Vrystaat blootgestel is.
Die aanpasbaarheid en reproduksievermoë van die beeste, te midde van uiters
warm somers en bitter koue winters op
die oop veld, het pres Steyn se verwagtinge oortref.
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FOKUS OP ...
Reinie Rusch, derde-geslag
Simmentalerteler wat in die berge wes
van Windhoek boer, onthou dat sy pa
altyd van die Simmentalerkoei gepraat
het as ’n dier wat in uitdagende klimaatstoestande en skrapse weiding, steeds ’n
vol emmer melk kan gee én genoeg oor
het om haar kalf goed groot te maak. Dié
eienskap het die ras waarskynlik die beste
bevorder.

natuurlike weiding in te neem sodat sy
kan groei en kalwers lewer, sê Michael.
’n Aangepaste dier lewe in harmonie
met al die faktore wat sy omgewing
beïnvloed. Klimaat is waarskynlik die
belangrikste. Dit beïnvloed plantegroei
asook parasietdruk, wat weer regstreeks
inwerk op die dier se vermoë om daar te
produseer en reproduseer.

Die eerste prestasietoetse

Omgewingstoestande en bestuurstelsels
in Suider-Afrika wissel baie. Wanneer ’n
veeboer beeste hervestig, word die diere
aan nuwe uitdagings blootgestel en
moet die omgewing dus in ag geneem
word wanneer hy diere selekteer wat
hom na sy teeldoelwit kan neem.
Verskeie faktore kan spanning by
diere veroorsaak, waaronder voeding,
siektes, die weer, topografie, parasiete,
roofdiere, ensovoorts. Ten opsigte van
voeding kan spanningsfaktore die gehalte, hoeveelheid en voedingswaarde van
voer en selfs gifplante in die weiding
insluit. Verskille in aanpasbaarheid kom
tussen sowel as binne rasse voor.

Die groei in gewildheid van die ras het
wetenskaplikes en landbou-administrateurs aangespoor om te kyk hoe dié
rooibont-beesras se prestasie onder
Suider-Afrikaanse veldtoestande met dié
van ander vleisbeesrasse vergelyk.
Peter sê dié navorsing het in 1951
begin, met ’n proef wat oor tien jaar
met een inheemse, ses Britse en drie
Europese beesrasse op die Omatjenneproefplaas naby Otjiwarongo in Namibië
gedoen is. Die resultate het gewys dat
die Simmentaler die hoogste inkomste
per kudde gelewer het, wat vrugbaarheid, mortaliteit, melkproduksie, groei
en slaggewig ingesluit het.
Die navorsing is deur verdere studies
in Suid-Afrika opgevolg, onder meer by
die Mara-navorsingstasie in Limpopo.
Hier het die klem van produktiwiteit
onder ekstensiewe toestande na produksie per oppervlakte-eenheid verskuif,
omdat die kommersiële beesprodusent
wil weet hoeveel vleis van watter gehalte
hy op sy plaas kan produseer.
Die benadering het onder meer die
omgewing, bestuur en die aanpasbaarheid van die diere geïnkorporeer. Nog
talle navorsingsprojekte is onderneem
en voortdurend aangepas en verfyn, om
rigting aan telers te gee vir volhoubare
teling en voortdurende rasverbetering.

Omgewingsfaktore en bestuur

Genetiese vermoë om aan te pas

Genetiese aanpasbaarheid wentel om
’n dier se aangebore vermoë om te

oorleef en ’n volgende generasie te
reproduseer, wat die oorlewing van die
spesie sal verseker. Dié vermoë word
oor baie geslagte heen deur natuurlike
seleksie vasgelê, en in die geval van
Simmentalers, het dit oor etlike eeue
gebeur.
Michael sê inligting oor die genetiese eienskappe van beeste, wat deesdae
deel van beraamde teelwaardes en kondisie uitmaak, kan as rigtingwysers vir
aanpasbaarheid gebruik word. Kondisie
is die visuele voorkoms van die diere
vergeleke met hul eweknieë in dieselfde omgewing. Beeste wat in hul omgewing aangepas is, sal ’n gladde, blink
haarkleed hê en in beter kondisie as hul
onaangepaste maats wees.
Navorsing toon dat liggaamskondisie die belangrikste aanduider is dat ’n
koei sal kan kalf, weer dragtig raak en ’n
goeie tussenkalftydperk sal handhaaf.
As ’n koei maer is nadat sy haar kalf
gespeen het, is dit noodsaaklik dat sy
gewig optel ter wille van haar nuwe,
ongebore kalf. En wanneer die kalf aankom, is die beste biesmelk nodig om
die kalfie teen virale en bakteriële infeksies te beskerm.
Die kondisie van die beeste is ook
die belangrikste aanwyser van die

Aanpasbaarheid van vleisbeeste

Dr Michael Bradfield, bekende
Suid-Afrikaanse genetikus van die
Lewendehawe-registrerende Federasie
(LRF) in Pretoria, sê aanpasbaarheid is die
evolusionêre proses wat dit vir organismes makliker maak om in hul habitat te
oorleef en voort te plant.
Vir vleisbeeste is dit die proses waarin dit makliker raak om in ’n bepaalde
omgewing te oorleef, produseer en
reproduseer. Dit sluit aan by Reinie Rusch
se definisie van ’n aangepaste koei: een
wat elke jaar ’n kalf lewer wat kan groei.
’n Aangepaste koei of vers het die vermoë
om voldoende voedingstowwe uit die

Simmentalers pas vandag in feitlik alle dele van Suider-Afrika aan en staan ten opsigte van volhoubare en winsgewende vleisproduksie geensins vir ander vleisbeesrasse terug nie.
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FOKUS OP ...
reproduseer. Dit moet voortdurend aangepas word soos wat die omgewing en
klimaat verander.
Die integrasie van nuwe tegnologie
in navorsing, die oordrag van inligting
en die toepassing daarvan op plaasvlak,
bied talle geleenthede vir verdere ontwikkeling en nuwe strategieë om diere
te teel wat by hul omgewing aangepas
is, en in pas te bly met veranderende
uitdagings soos klimaatsverandering.

Dubbeldoel, dubbel-wins

Dr Michael Bradfield.

Peter Massmann.

voedingstatus van die kudde. As diere
begin kondisie verloor, moet die produsent die weidings van nader bekyk,
byvoeding aanpas en sorg dat genoeg
ruvoer beskikbaar is.
’n Amerikaanse wetenskaplike, Jared
Decker van die Universiteit van Missouri,
het in ’n referaat gesê stresfaktore
wat die reproduksie en produksie van
beeste belemmer, kos die beesbedryf
in Amerika meer as ’n miljard dollar
(ongeveer R14 miljard) per jaar. Dit is
noodsaaklik dat meer aanpasbare diere
geïdentifiseer word om dié probleem die
hoof te bied. Na sy mening is kunsmatige
inseminasie om sulke diere vinniger te
vermeerder, deel van die oplossing.

As diere in ’n streek aangepas is,
produseer en reproduseer hulle goed.
Diere wat swak vaar, word uitgeskot en
verwek geen nageslag nie. Dié seleksie,
wat natuurlik voorkom, verander die
volgorde van DNS-variante wat verband
hou met aanpassing.
Hy sê die aanvanklike navorsing wat
oor swenkgrasvergiftiging gedoen is,
dien as ’n model wat wyer toegepas
kan word en DNS-variante insluit wat
eienskappe raak soos hitte, koue, hoogte bo seevlak, vogtigheid, droogte,
parasietverdraagsaamheid, immuniteit
teen siektes, voerdoeltreffendheid en
so meer.

Streekspesifieke genomika

Michael sê vleisbeeste lewer ’n groot
bydrae tot voedselsekerheid en die
voorsiening van gesonde, hoë-gehalte
voedsel. Daarom is dit ’n belangrike
bron van inkomste vir die meeste veeboere in die land. Volhoubare beesvleisproduksie in ’n veranderende klimaat
is dus noodsaaklik. Om die negatiewe
invloed van klimaatsverandering teen
te werk, is ’n veelvoudige dissiplinêre
benadering wat volhoubare beesteelt, voeding en gesondheid insluit,
noodsaaklik.
Vir dié benadering is dit nodig dat
telers die reaksie van diere op die
omgewing verstaan en ontleed,
sodat hulle die bestuur van die diere
kan aanpas en die diere in staat kan
stel om maksimaal te produseer en

Inligting, tegnologie en metodes is
beskikbaar om beestelers toe te rus om
sulke diere te identifiseer. Die Missouriuniversiteit het ’n projek van stapel
gestuur om kommersiële teeldiere te
selekteer wat in soortgelyke gebiede
ten opsigte van topografie en klimaat,
binne elk van die nege produksiestreke
in Amerika, sal aanpas.
Hul benadering is om streekspesifieke genomiese voorspellings te ontwikkel wat fokus op die variante wat
verskillende stresfaktore in elke streek
aandui. Die universiteit doen heelgenoom DNS-volgordebepalings met
inligting van 1 700 beeste om die variante wat ’n rol in aanpasbaarheid speel,
te identifiseer.

Pas aan vir klimaatsverandering
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Peter sê die Simmentaler-ras en -telers
is, danksy die pionier-telers se doelgerigte benadering, in ’n uiters gunstige
posisie om juis dít te kan doen.
Aanvanklik, veral in Namibië, is die
dubbeldoel-eienskappe van die ras ten
volle benut. Die grootste melkery in die
land het destyds slegs Simmentalers
en Simmentaler-tipes gemelk, wat ’n
baie goeie inkomste vir die boere gelewer het. Kalwers het bedags op hok
gestaan, terwyl twee spene vir melk en
room uitgemelk is, en twee dan vir die
kalf kos gegee het. Terselfdertyd het die
beeste uiters gesogte karkasse geproduseer.
Stephan Voigts, ‘n vierde-geslag
Simmentalerteler, vertel dat koeipryse
destyds tussen 1920 en 1930, van 160
Duitse mark tot 20 Duitse mark gedaal
het. Dit was toe sinneloos om ’n koei te
verkoop terwyl jy twee keer meer as die
slagprys uit die koei se roomproduksie
kon kry. Simmentaler-boere het daardie
tyd finansieel baie beter gevaar as dié
wat met Britse rasse, wat hulle nie kon
melk nie, geboer het. Mettertyd het
groter klem op die vleiseienskappe van
die ras geval, sonder dat melkproduksie
agterweë gelaat is.
Die Simmentaler Beestelersgenootskap van Suidelike Afrika was
die eerste om prestasiesyfers as ’n
belangrike komponent van skoubeoordeling te inkorporeer, wat verseker het
dat die mooiste diere van die ras ook
ten opsigte van reproduksie en produksie, nie vir ander rasse hoef terug te
staan nie.

Vir meer inligting, kontak
Peter Massman by 082 926 2113 of
cpeterm@iafrica.com, of
dr Michael Bradfield by 082 857 0961
of michael@lrf.co.za.

Vyf top Wymar-bulle beskikbaar tydens
die Lichtenburg-skou se 2021-veiling.

Hierdie bul se saad te
koop (bul nie op veiling).

Veiling

Lichtenburg-skou
21 Oktober 2021

Francois Schutte • 065 707 1088

SIMM-biose

10 September 2021

FOKUS OP ...

Simmentalers bied geleenthede
op strawwe veld

A

ndrew en Colette Masterson
bedryf ’n gediversifiseerde boerdery op die plaas
Milagro, naby Oesterbaai
in die Humansdorp-distrik.
Hul boerdery bestaan uit ’n melkery, ’n
Simmentaler-stoetery, Angus-stoetery, ’n
kommersiële kudde van Simmentaler- en
Angus-kruisings, en ’n wolskaapkudde.
Die plaas is 550ha groot en nog 700ha
aangrensende veld word bygehuur. Die
gemiddelde jaarlikse reënval op die
plaas is histories ongeveer 900mm, maar
die afgelope vyf jaar was dit minder as
600mm. Aangeplante weidings bestaan
uit hawer en raaigras in die winter, en
sorghum en kikoejoe in die somer.
Die vleisbeeste loop meestal op die
huurgrond wat hoofsaaklik uit suurveld
bestaan. Die omgewing word gekenmerk
deur strawwe rooiwater, hartwater en
galsiekte.

Die Simmentaler-vertakking

Die Mastersons het in 2004 met
Simmentalers begin boer, nadat hulle
tien geregistreerde koeie en verse
aangeskaf het. “Die geregistreerde
Simmentalerkudde bestaan nou uit ongeveer 150 vroulike diere,” vertel Andrew.
“Dit was ’n redelike maklike keuse om met
Simmentalers te begin boer aangesien
ek van die begin af gehou het van die
geleenthede wat die Simmentaler-ras
vir enige beesboerdery inhou. Trouens,
ek sien geen rede waarom Simmentalergenetika nie in enige kruisteelprogram
gebruik kan word nie.”
Hy merk op dat die ekonomiese voordele gewoonlik ná slegs een geslag duidelik waarneembaar is, nadat geregistreerde
Simmentalerbulle by enige kommersiële
koeikudde ingespan is. Die nageslag van
Simmentalerbulle speen ongetwyfeld
swaarder as dié van ander rasse, en dis iets
wat onmiddellike finansiële voordele vir ’n
speenkalfprodusent inhou.
“Voerkrale is bereid om premiepryse
vir Simmentalerkalwers en Simmentalerkruiskalwers te betaal. Dikwels betaal
hulle hierdie premie ook vir verskalwers.
As ’n speenkalfprodusent besluit om van

Deur Carin Venter

Milagro Japan 1023. (Foto: Colette Masterson)

die verskalwers as vervangingsdiere
terug te hou, sal hulle boonop die voordeel van hoër melkproduksie geniet
wanneer hierdie verse kalf. Die hoër
melkproduksie sal dan ook tot swaarder
speenkalwers lei.”

Seleksie van koeie en bulle

Suid-Afrikaanse beesprodusente verkies
oor die algemeen donkerrooi beeste.

Wat die Simmentaler-ras betref, wissel
hul kleur tussen donkerrooi tot liggeel.
“Die kleur van ’n Simmentaler pla my glad
nie. Trouens, van my heel beste beeste is
geel,” sê Andrew.
Simmentalers is geharde beeste wat
regoor die land voorkom en ook gewild
is in die uiterste toestande van Namibië.
“Vroulike Simmentalers is baie vrugbaar
en kan met gemak vir die eerste keer op

Milagro Amy 1471 en haar kalf, Milagro Quarterback 1751. Milagro Amy is aangewys as vleiskoningin
(Beef Queen) en Gouebeker-interraswenner tydens Agri-Expo Livestock in 2018 by Sandringham.
(Foto: Wikus van der Merwe)
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CONA BEMARKING
is baie trots om deel te wees van

TENDELE SIMMENTALERS
Die keuse vir enige kommersiële beesboer.

Geboorte gemak, goeie groei en

uitstekende vroulike diere.

Wat wil jy
meer hê?

Connie : 082 373 4833 | cona@nwet.co.za

Kantoor: 082 302 1369 | conabemarking1@gmail.com
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kan met gemak 20kg per kalf swaarder
speen as kalwers van ander rasse se
bulle. Andrew wy verder hieroor uit.
“As ’n speenkalfprodusent jaarliks 300
speenkalwers teen ’n speenkalfprys van
R30/kg bemark, kan die groter inkomste
vir die boerdery in een jaar soveel as
R180 000 beloop deur slegs die gebruik
van Simmentaler-bulle.”
Die diere se groeivermoë is baie
belangrik in die omgewing waarin hulle
boer. “My Simmentalerkalwers moet op
minstens 300kg speen. Sekere tye van die
jaar het ek redelik baie aangeplante weidings vir die beeste beskikbaar. Daarom is
dit belangrik dat my koeie genoeg melk
produseer om ’n swaar kalf te kan speen.
Dit is immers die produksie van melk en
vleis wat die Simmentaler in die eerste
plek so gewild gemaak het.”
Milagro Premier 1644, Simmentaler-wêreldkampioen in 2019. (Foto: Wikus van der Merwe)

twee tot twee-en-’n-half jaar kalf. Ek hou
van volwasse koeie wat nagenoeg 670kg
weeg en goeie swaar speenkalwers kan
speen.
“Wanneer ek vroulike diere selekteer,
lê ek eerstens baie klem op vroulikheid
en ’n koei wat wigvormig is met genoeg
lengte, breedte en kapasiteit. Natuurlik
moet ’n koei ook maklik kan beweeg en
haar uier moet funksioneel korrek wees.
Die kapasiteit van die koei is belangrik
om ruvoer wat soms swak kan wees, in
melk en vleis om te skakel.”
Wat die seleksie van die bulle betref,
plaas Andrew baie klem op die manlikheid en loopvermoë van ’n bul. “Ek hou
van bulle wat goeie bespiering wys, maar
waak teen bulle wat te hard bespierd is.

In my ondervinding teel hierdie hardbespierde bulle dikwels vroulike diere
met minder vroulikheid en melk.” Van die
ander eienskappe waarvoor hulle in die
bulle selekteer is lengte, breedte en kapasiteit, tesame met ’n sterk rug en lende.

Gesog waar dit saak maak

“Simmentalerkalwers en Simmentalerkruiskalwers is as gevolg van hul uitstekende groeivermoë en temperament,
gesog in voerkrale,” sê Andrew. “Hulle
lewer ’n swaar karkas met ’n hoë persentasie waardevolle snitte en boonop raak
hulle nie oorvet nie. Swaarder karkasse is
deesdae baie gewild in die vleisbedryf.”
Kommersiële kalwers wat van ’n geregistreerde Simmentalerbul afkomstig is,

Moenie snoep op genetika nie

Andrew glo dat beide stoet- en kommersiële beesprodusente dieselfde tipe
uitdagings in die gesig staar. Dit sluit
onder andere faktore soos stygende
insetkoste, stagnerende produsentepryse
en klimaatsuitdagings in. Daarom glo hy
dat dit noodsaaklik is om koste deeglik te
bestuur en maksimum wins uit ’n beesbelegging te verdien.
“Dit is vir ons belangrik om goeie
gehalte genetiese materiaal aan kommersiële produsente beskikbaar te stel
en sodoende ’n bydrae te lewer tot die
verbetering van die nasionale vleisbeeskudde. Die verbetering van die nasionale
vleisbeeskudde sal daartoe lei dat hoër
produksie per dier en per hektaar plaasvind. Dit sal weer ’n bydrae tot voedselsekerheid lewer. Simmentalerbulle is relatief
bekostigbaar en ek sal beesprodusente
aanraai om nie koste te sny by die koop
van goeie genetika nie.”

Die rol van skoue

Die Mastersons hou daarvan om skoue by
te woon, omdat dit ’n goeie geleentheid
is om hul diere teen ander stoettelers s’n
te meet. “Die blootstelling wat ons daaruit
kry, is van onskatbare waarde en speel
’n groot rol in die bemarking van ons
kudde. Dit maak die publiek en medeprodusente ook bewus van die uitstekende
eienskappe van die Simmentaler-ras.”

Vir meer inligting, kontak
Andrew Masterson by 082 321 1462
of epos colette@milagro.co.za.

’n Groep jong Milagro Simmentalerbulle. (Foto: Wikus van der Merwe)
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Abraham Kruger in sy kantoor
op die plaas Rietfonteinpoort.

Van Karooboer tot wêreldspeler:
‘n Legende deel sy storie
Deur Izak Hofmeyr

H

oe kry ’n mens dit reg om
as gewone Karooboer
wat Merinoskape en
Simmentalerbeeste teel, jou
genetika wêreldwyd gesog
te maak? Om as’t ware een van die toonaangewende telers in die wêreld te word,
ondanks al die beperkinge wat op die
uitvoer van genetika uit Suid-Afrika na
die res van die wêreld bestaan?
Volgens Abraham Kruger van die
Toverberg Simmentalerstoet net buite
Colesberg in die Karoo, speel ’n hele paar
faktore ’n rol. Dit is onder andere geluk,
die regte tyd en plek, die vermoë om
goeie diere te kan eien en, les bes, die
vermoë om ’n geleentheid te kan raaksien as dit hom voordoen.
Oom Abraham is nou 86 jaar oud en
hy boer al vir meer as 60 jaar. Sy familie
kom uit die Venterstad-omgewing, maar
met die aanbou van die Gariepdam het
hulle hul grond verloor en het sy pa,
Niclaas, die plaas Rietfonteinpoort so
10km buite Colesberg gekoop. Dis op
Rietfonteinpoort waar die Toverberg
Simmentaler- en Toverberg Merinostoet
hul beslag gekry het.
“Ek is my hele lewe lank gefassineer
deur teling. Vir my bestaan goeie teling
uit twee aspekte: bouvorm en genetiese
agtergrond. Verder glo ek aan die waarde
van ’n uitstaande koeikudde – alles draai

om hulle. In my voortdurende soeke na
die beste genetika het ek oor die jare die
hele land deurkruis. Verder het ek in die
vroeë 1970’s twee keer diere uit Duitsland
ingevoer wat ’n groot invloed op my
kudde gehad het.”

Goeie vennootskap

Met die nageslag van hierdie diere het
hy groot sukses behaal, as teler en op
die verskillende skoue in die land. Dit
was juis by die Pretoria-skou in 1998, dat
die faktore van geluk en die regte tyd en
plek saamgevloei het met die vermoë om
goeie diere te kan eien.
“Deur my broer Bingle, ’n ingenieur
wat ’n sakebelang met ’n Kanadese ingenieur, Ron Nolan, gehad het, ontmoet ek
toe dié besonderse man op die Pretoriaskou. Ron was die eienaar van die bekende Bar 5 Ranch in Kanada. Hy was juis in
Suid-Afrika omdat hy geglo het ons het
in daardie stadium die beste dubbeldoel
Simmentalergene in die wêreld gehad.”
Ron was baie beïndruk met een
van oom Abraham se kampioenverse,
Toverberg Reinette. So het die gesprek
begin wat op ’n samewerkingsooreenkoms uitgeloop het wat in meer as een
opsig lewens verander het. “Jy sien, Ron
Nolan is ook ’n gebore stoetteler en hy
wou die beste in die wêreld wees. Ons
het die geleentheid raakgesien om die
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heel beste Simmentalers in Suid-Afrika te
bekom en embrio’s na Kanada uit te voer
en die genetika daarvandaan af wêreldwyd te bemark.”

Die ooreenkoms

Volgens die ooreenkoms sou oom
Abraham vroulike diere in Suid-Afrika
namens Ron koop en op Rietfonteinpoort
aanhou. Hy sou ook verantwoordelik
wees vir die verkryging van die heel beste
bulle in die wêreld.
Embrio’s sou dan gespoel en na
Kanada uitgevoer word, waar dit in
ontvangerkoeie op die Bar 5-landgoed
geplaas sou word waar die kalwers grootgemaak en verkoop sou word. Die bemarking sou om ’n prestige veiling sentreer
waarheen kopers van oor die hele wêreld,
maar veral Amerika, Brasilië en Mexiko
sou kom. Die inkomste uit die verkoop
van die kalwers sou gelykop verdeel
word.

’n Klemverskuiwing

Toe hy met die Simmentalers begin het,
was Duitsland die hoofbron van genetika,
vertel oom Abraham. Vir sowat 30 jaar
het dit so gebly. Met die uitbreking van
malbeessiekte in die laat tagtigerjare, was
daar egter in Duitsland ’n duidelike klemverskuiwing na die melk-Simmentaler,
eerder as dubbeldoelrasse.
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“Met hierdie klemverskuiwing het dit
wêreldwyd duidelik geword dat SuidAfrika nou die beste dubbeldoelSimmentalers in die wêreld gehad het.
Dis waarom Ron Nolan daardie jaar op
die Pretoria-skou was – hy het genetika
kom soek. Dis natuurlik onmoontlik om
saad van hier af uit te voer. Die enigste
manier is embrio’s en dit is hoe ons vir
langer as ’n dekade Suid-Afrikaanse genetika die wêreld ingestuur het.”
Die projek het twaalf jaar geduur, en
hoewel dit nou al amper tien jaar gelede
tot ’n einde geloop het, is die uitwerking
daarvan steeds deeglik merkbaar.
“Bar 5 se teelbeleid berus op onverwante lyne. Hulle het dus slegs in diere
uit Suid-Afrika belanggestel, wat hoegenaamd nie aan hul eie genetika verwant
was in die vyfgenerasiestamboom nie.
Hierdie diere is onder die vaandel van
Bar 5 SA bemark.
“Na elf jaar het ons al die genetika
wat in Suid-Afrika en Namibië beskikbaar
was, gebruik. Daar was niks nuuts wat
ek aan hulle kon voorsien nie. Bar 5 teel
nou hoofsaaklik uit nageslag wat uit SuidAfrika kom, maar die genetika is so goed
in hul eie kudde gevestig, dat hulle nie
meer embrio’s uit Suid-Afrika hoef in te
voer nie.”

Die wonder van embriotegnologie

Die gebruik van embriotegnologie,
vertel oom Abraham, het die versadigingsproses op Bar 5 natuurlik aansienlik
verhaas. “Waar ’n mens normaalweg ’n

kalf per jaar uit ’n koei kon kry, het ons
gemiddeld ses embrio’s per spoeling uit
een koei gekry. Elke koei is ongeveer
elke twee maande gespoel, wat ons
ongeveer 36 embrio’s per skenker per
jaar gegee het.
“Ek het hulle as’t ware met embrio’s
toegegooi, en onthou, die man wat hierdie diere daar koop, betaal baie geld vir
hulle, so hy gebruik ook embriotegnologie om soveel nageslag as moontlik uit
sy belegging te maak. Die wonder van
embriotegnologie is natuurlik dat ons al
ons heel beste genetika kon uitvoer
sonder om ons eie kudde te benadeel.
Ons het steeds die heel beste dubbeldoelgenetika in die wêreld!”
’n Bewys daarvan is die koei
Toverberg Erika. Haar embrio’s is van die
heel eerstes wat destyds uitgevoer is.
Van die 19 Simmentalerbulle wat Semex
toe regoor die wêreld verkoop het, was
drie van haar kalwers by verskillende
bulle.
Die naam van Bar 5 SA Lady Siska
moet ook genoem word. Sy is deur
’n koper in Brasilië vir ’n miljoen
Amerikaanse dollar verkoop. Semen van
bulle wat onder die Bar 5 SA-vaandel ’n
merk op die internasionale mark gemaak
het, het die grootste verkope by Semex
verteenwoordig en is na altesaam 60
lande uitgevoer.

Plaaslike uitblinkers

Onder die koeie wat ’n prominente invloed op die Suid-Afrikaanse

’n Paar van die vroulike diere op
Rietfonteinpoort.

Simmentalerlandskap gehad het, tel
Toverberg Tessa AK0039. Verder is daar
Toverberg Ragel AK006, die moeder van
die bekende Salerika Eksellent wat self ’n
groot invloed op die bedryf gehad het.
Toverberg Erika AK999 is die moeder
van beide BAR5 Expert en BAR5 Piona,
wie se voortreflikheid nie verder besing
hoef te word nie. Toverberg Tombi
AK9644 hoort ook op die ererol. Sy was in
2005 opperste kampioen op die Pretoriaskou en sy is vir 15 jaar baie suksesvol
deur Leeupoort Simmentalers gebruik.
Verskeie bulle wat uit haar geteel is het
groot sukses in die bedryf gehad, onder
andere Tombar, wat Leeupoort Betombi
PN13563 geteel het.
Leeupoort Betombi verdien spesiale
vermelding. Hierdie kleindogter van
Tombi is in 2017 as internasionale
‘Simmentaler Miss World’ gekroon.

Einde van ‘n era

Oom Abraham sê die tyd het nou aangebreek om voorbereidings te begin tref
om die bedryf te verlaat. Hy is tans besig
om hierdie besonderse genetika op sy
plaas te vermeerder, sodat hy ’n finale
uitverkoping kan aanbied en die resultaat
van die werk waaraan hy sy lewe gewy
het, in die hande van ’n nuwe geslag
telers kan plaas.
Vir meer inligting, skakel
Abraham Kruger by 082 854 4139.
Die bul Toverberg Voetpad is onlangs vir R200 000 aan Jaco du Preez verkoop.
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Sukses is ’n saamwerk-oefening

K

yk ’n mens na wat Leeupoort
Simmentalers by Rustenburg oor
die jare bereik het, is dit duidelik
dat die span van Peet Nienaber
en sy seun, Gert, iets reg doen.
Tydens die nasionale Simmentalerkampioenskap in 2008, twee jaar nadat
Gert hom by sy pa aangesluit het, het hulle
die meeste punte vir manlike diere verwerf.
Hulle het hierdie prestasie in 2011, 2014
en 2017 by die kampioenskappe herhaal.
In 2011 is Leeupoort Zagreb as nasionale
penkopkampioen en in 2014 as nasionale
grootkampioenbul aangewys.
Die jaar 2017 was egter die groot
Leeupoort-jaar, toe hulle beide die nasionale grootkampioenbul, Leeupoort Zissou,
en die grootkampioenkoei, Leeupoort
Betombi, vertoon het. Hiermee saam het
hulle ook die meeste punte vir manlike en
vroulike diere, asook die meeste algehele
punte en die toekenning ‘teler van kampioene’ verower. Van die elf toekennings wat
by die nasionale kampioenskappe verwerf
kon word, het Leeupoort agt gewen.

Skoue as ’n vertoonvenster

Skoue, glo Gert, bly maar die grootste
vertoonvenster vir ’n Simmentalerstoet.
“Die skou is die enigste plek waar ’n
klomp beeste van dieselfde ouderdom
van verskillende telers op dieselfde plek
met mekaar vergelyk kan word.
“Dit is waar dat ’n mate van persoonlike smaak ter sprake is by die aanwys van
die wenner, maar dit gaan oor meer as
dit. Jy kan onder die indruk wees dat jou
beeste mooi inpas by jou teeldoelwit van
’n mediumraam tipe, maar as jou bees
tussen ander telers se beeste staan, sien
jy dalk dat hy eintlik heelwat groter as die
ander is. Dis hoe ’n mens jouself meet.”
Wanneer jy verskillende bulle se nageslag in een kraal het, en dan duidelik sien
dat daardie groep in die kraal dieselfde
tipe verteenwoordig, dan weet jy dat
jy vordering maak met jou doelwitte.
As jy verder sien dat jou kliënte jaar na
jaar terugkom om nog van jou beeste
te koop, en jou kliëntebasis deurgaans
groter word, beteken dit mos dat die visie
wat jy gehad het, in die kol was.

Deur Izak Hofmeyr
kommersiële bedryf te teel. In die proses
het ons verskillende koeilyne geïdentifiseer wat hierdie mikpunt verteenwoordig.”
Wanneer hy sy bulle selekteer, sê hy,
speel die koeilyn waaruit daardie bul kom
’n deurslaggewende rol. “Ek het onder
andere ’n koei met die naam Leeupoort
Labe PN07352, die kleindogter van ’n
koei wat my pa destyds uit Duitsland
ingevoer het. Sy het ’n bul met die naam
Leeupoort Zagreb geproduseer. Ek
het die bul sterk gebruik en só het die
Leeupoort Z-lyn te staan gekom. Vandag
het sy nageslag ’n groot invloed in die
land.”
Toe die eerste van Zagreb se seuns
in 2014 op die mark kom, was dit duidelik dat kommersiële telers hierdie
diere hoog aanslaan, sê Gert. “In 2015
het ek een van Zagreb se seuns, Zaïre,
vir R320 000 aan Rudi Lemke van
Botswana verkoop. In 2017 was daar ’n
paar van Zaïre se seuns op die veiling,
onder andere Zarlo. Een van sy seuns
het onlangs die hoogste prys nog vir ’n
Simmentalerbul in die land behaal, toe
hy vir R450 000 gegaan het.”
Afgesien van die baie sterk Z-lyn, was
Labe ook verantwoordelik vir die L-lyn,
wat deur die bul Laban gevestig is. Laban

gaan terug na ’n ander Duitse lyn uit sy
vaar, Labos, wat uit Bosveld kom, wat
weer uit die Duitse koei Luise kom, en
dus ’n totaal ander lyn verteenwoordig.
“ ’n Koeilyn wat ook ’n groot rol in
ons kudde speel is die Tombi-lyn. My pa
het Toverberg Tombi, wat oom Abraham
Kruger van Colesberg geteel het, gekoop.
Uit haar het ek Tombar geteel, wat die
vaar is van die koei Betombi, wat in 2017
die nasionale kampioen was, en ook as
‘Miss World’ gekroon is.
“In haar stamboom het sy vir
Toverberg Tombi, Simlee Maryna (self ’n
baie goeie koei) en Leeupoort Betsie, wat
uit een van ons baie sterk ander koeilyne,
die B-lyn, kom. Betsie het byvoorbeeld elf
stoetbulle geteel. Nie baie koeie kon dit
al regkry nie. Die bul Proteasim Ponchos
kom uit daardie lyn.”

Konsep van aanpasbaarheid

Vir Gert is die bewys van aanpasbaarheid
sy beeste se vermoë om onder verskillende omstandighede aan te pas en die
feit dat kopers van regoor die land terugkom om weer Leeupoortbeeste te koop.
“Ek het byvoorbeeld in Botswana,
Namibië en Zimbabwe ’n baie sterk mark
vir beide manlike en vroulike diere. Ons
het onlangs ook ’n paar beeste Zambië

Die rol van koeilyne

“My mikpunt van die begin af was om ’n
aanpasbare, mediumraam bees vir die

Leeupoort Labe PN07352 is die kleindogter van Labe, wat destyds uit Duitsland ingevoer is. Sy is die
moeder van Leeupoort Zagreb PN09581 en ouma van Leeupoort Laban PN146.
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FOKUS OP ...
toe geskuif. In Suid-Afrika loop ons bulle
van bo in die noorde van Limpopo tot
onder in die Wes-Kaap. Daar is ook van
ons diere van die weste in die Kalahari tot
in die ooste van KwaZulu-Natal.”
Sy sterk fokus op koeilyne, sê Gert, is
omdat die Simmentaler in wese ’n dubbeldoelras bly. Daardie eienskappe is direk
verantwoordelik vir die uitstekende speenkalwers en vervangingsverse
wat kommersiële telers uit hulle kry.
Gefokusde koeilyne waarin die dubbeldoel-eienskappe stewig vasgevang is, is
die fondasie waarop dit alles gebou word.

Wees tussen jou diere

Gert vertel die storie van die vuurhoutjiedosiebeginsel wat sy benadering tot
bestuur mooi illustreer: die melkboer
wat aangeraai is om elke dag ’n vuurhoutjiedosie langs elke melkkoei se
oor te skud om sy probleme met swak
melkproduksie op te los. Nadat hy dit vir
’n tyd gedoen het, kom hy agter dat baie
van sy probleme inderdaad verminder het.
Toe hy aan die persoon wat hom die
raad gegee het vra wat die wetenskap
agter die vuurhoutjiedosiebeginsel is,
verduidelik die raadgewer dat die vuurhoutjiedosie geen spesiale kragte het
nie. Dit is bloot dat hy elke dag elke dier
sien, en dus dáár is om probleme raak te
sien en reg te stel.
Sy pa, Peet, het ’n Engelse sêding. “Dis
tien woorde, elkeen met net twee letters,
wat die essensie van sy lewensfilosofie

Leeupoort Zagreb PN09581 is die seun van Leeupoort Labe PN07352 en die begin van die Leeupoort
Z-lyn. Zagreb is by verskeie skoue as grootkampioenbul aangewys en in 2014 as nasionale grootkampioenbul gekroon.

saamvat: if it is to be, it is up to me. Vir my
vat dit die geheim van stoetteling vas. Jy
is self die drywer van jou lewenspad.”

Die kern van sukses

Hy was baie jonk, vertel Gert, toe sy pa
vir hom gesê het ’n mens kry twee tipes
suksesvolle mense. Die een het hulle sukses bereik ten koste van ander mense, en
die ander is suksesvol ten bate van ander
mense.
“Ek glo onwrikbaar dat geen mens
groter as die bedryf is nie, en dat ons

Leeupoort Laban PN146 is die kleinseun van Leeupoort Labe PN07352 en die begin van die Leeupoort
L-lyn.
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almal net volhoubare sukses kan bereik
as dit ten bate van die hele bedryf
gebeur. As die Simmentaler as ras goed
doen, dan doen ek goed. As die kommersiële produsent nie die Simmentaler as
opsie oorweeg in sy produksieprogram
nie, dan verloor ons almal.”
In 2014 het Gert en Pieter Oelofse
van Taaibosspruit Simmentalers
by Lichtenburg ’n gesamentlike
stoet genaamd Protea-Sim gestig.
“Taaibosspruit Simmentalers is een van
Leeupoort Simmentalers se grootste
mededingers, maar op ’n persoonlike vlak
is Pieter een van my grootste vriende.”
Kyk ’n mens na die genetiese vordering en suksesse wat Taaibosspruit,
Leeupoort en Protea-Sim sedert 2014
gehad het, sê Gert, is dit vir hom ’n duidelike bewys dat samewerking te midde
van kompetisie groter sukses bewerkstellig, en dit, glo hy, is ten bate van die hele
Simmentalerbedryf. So is daar ProteaSim Ponchos, ’n nasionale kunsmatige
inseminasie-bul waarvan die saad reeds
uitverkoop is. Rudi Lemke van Botswana
het hom gekoop.
“Oudpresident Nelson Mandela het
altyd gesê: ‘Met die regte gesindheid kan
’n mens nooit verloor nie – jy kan óf wen
óf leer.’ Ons moet net bereid wees om by
mekaar te leer.”
Vir meer inligting, skakel
Gert Nienaber by 082 808 6390.
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Gesondheidsbestuurskalender vir beeste
Deur dr Danie Odendaal, Veearts Netwerk

Winter na lente
Lentekalfseisoen
Jun

Jul

Aug

Droog

Sep

Okt

Nov

Des

Kalf

Jan

Feb

Mar

Dek

Geboorte

1

2

Apr

Mei

Speen

3

4

Bloubosluise

5

6

7

Bloubosluise
Meergasheerbosluise
Longonsteking

Longonsteking
Leweslak en maagslak

Leweslak en maagslak

2

3

4

5

6

Dek

7

Geboorte

Speen

Droog

1

Kalf

Herfskalfseisoen
Bestuursaksies–produksiesiklus
Lentekalfseisoen
Belangrike beheerpunte

Bestuursaksies–seisoen
Winter se oorgang na lente

Produksiedoelwitte

Berei die koeie en verse vir die
kalfseisoen voor.

Augustus

Koeie moet ’n kondisiepunt van 3
(lende is vol) hê, voor kalwing begin.

3

Kalwers (geboorte)
• Goeie observasie van kalwers ná geboorte om seker te maak dat hulle
binne ses ure suip om biesmelk in te kry.
Koeie (voor, tydens en ná kalwing)
• Kondisietelling voor die begin van die kalfseisoen moet reeds gedoen wees.
Koeie en verse wat nie ’n kondisiepunt van 3 het nie, moet ekstra byvoeding ontvang.
• Wees gereed om koeie en veral verse by te staan met moeilike geboortes.
Die nodige hulpmiddels moet beskikbaar wees. Laat werkers deur die
veearts opgelei word om basiese ondersteuning te bied.
• Hou rekord van alle kalwings en volg dit op met rekordhouding van die
eerste staande hitte ná kalf.
Vervangingsverse
• Weeg vervangingsverse (24 maande oud) wat in die somer vir die eerste
keer bul toe gaan, en maak seker dat hulle die minimum dekgewig gaan
behaal wanneer die eerste dekseisoen begin.

Bulle (voorbereiding vir somerdekseisoen)
• Maak ’n afspraak met die veearts om bulle te toets.
• Gee byvoeding volgens kondisietelling, veral as die bulle ook in ’n winterdekseisoen gebruik is.

Belangrike beheerpunte

Herfskalfseisoen
Produksiedoelwitte

Behou kondisie van koeie met
kalwers in die winterdekseisoen.

Koeie (tydens en ná die dekseisoen)
Maak ’n veeartsafspraak vir dragtigheidsondersoeke vanaf agt weke ná die
einde van die winterdekseisoen sodat nie-dragtige diere uitgeskot kan word.
Omdat omstandighede en siektes tussen streke verskil, word veeboere aangeraai om die program met hul kuddeveearts te bespreek. Veearts Netwerk
voorsien ’n rekenaarprogram wat ’n oorsig gee van wanneer siektes voorkom.
Dit word deur veeartse gebruik om die program vir ’n spesifieke gebied of selfs
plaas aan te pas.

SIMM-biose

Oktober
2

Spesifieke faktore verhoog die risiko vir longontsteking:
• Vermenging van diere van verskillende oorsprong (kuddes).
• Diere in ’n swak liggaamskondisie.
• Groot veranderings in weersomstandighede, veral in die oorgang van
seisoene – wind, stof en vitamien A-tekorte. Gestruktureerde daaglikse
observasie sodat eerste tekens van longontsteking nie gemis word nie.
2

Lewerslakbesmetting
2

2

Indien beeste in die herfs erg besmet en nie behandel is nie, sal hulle aan die
einde van die winter tekens van vermaering toon. Die slakke sal nou in die
galbuise van die lewer wees en die liggaam se reaksie daarteen veroorsaak dat
die lewer verhard en nie meer goed funksioneer nie.
Besmetting kan maklik deur ’n veearts gediagnoseer word met die ondersoek
van mismonsters.
Indien koeie duur byvoeding gaan kry, is dit die moeite werd om te bepaal of
daar ’n lewerslakbesmetting is. Indien wel, pas ’n doeltreffende behandeling toe
alvorens duur byvoeding voorsien word.
0

Meergasheerbosluise
0

1

Meergasheerbosluise sal eers begin toeneem sodra dit warmer word, maar die
nimfstadium van hartwaterbosluise is al in die lente aktief. Waar hartwater ’n
probleem is, kan vatbare diere tydens die nimfstadium van die bosluis besmet
word.
0

Goeie dragtigheidspersentasie van koeie
tydens beperkte dekseisoen.

September
Longontsteking
3

Bloubosluise
1

2

Wees bedag daarop dat bloubosluiseiers uitbroei sodra dit warm word, nog
voor dit begin reën. Behandel teen bosluise sodra die eerste volgesuigde
bosluiswyfies opgemerk word.
0

Insekoorgedraagde siektes
0

0

Dié siektes kom later voor, maar daar moet nóú daarteen ingeënt word.
Belangrikheid van die siekteprobleem
Geen probleem
0
0 gevalle
Klein probleem
1
1 geval
Matige probleem
2
> 1 geval
Ernstige probleem
3
> 10 gevalle

23 September 2021

QPro Sumphos 15 P6
V28697 (Wet 36 van 1947)

QPro Sumphos 15 P6 is ‘n klaar gemengde fosfaaten spoormineraalaanvulling vir beeste, skaap en
herkouer-wild op groenweiding of somerveld.
Addisioneel het QPro Sumphos 15 P6 15%
ruproteïen wat voordelig is vir
midsomerdroogtetoestande.
QPro Sumphos 15 P6 kan
ook gebruik word as
oorgangslek na winterveld
toe.

feeds
Vir meer inligting en/of verwysing na u naaste tegniese adviseur, skakel ons kantoor by 058 303 9587
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Gesondheidsbestuurskalender vir beeste
Lente na somer
Lentekalfseisoen
Droog

Kalf

Dek

Speen

Geboorte

1

2

3

4

5

6

Des

Jan

Feb

Mar

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

2

3

4

5

6

7

Dek

Speen

Droog

7
Apr

Mei

Geboorte

1

Kalf

Herfskalfseisoen

Lentekalfseisoen
Produksiedoelwitte
Hoë dragtigheidspersentasie binne ’n
beperkte dekseisoen.

Spesiale seisoensaksies

Belangrike beheerpunte
•
•
•
•

Kort eerste dekseisoen van verse.
Fokus op tweede dekseisoen van eerstekalfkoeie.
Bestuur van koeie wat nie geslagsaktief is nie.
Bestuur van bulle tydens dekseisoen.

Koeie (maand voor begin van dekseisoen en res van dekseisoen)
Een maand voor die dekseisoen begin, moet koeie wat nie gereed is nie geïdentifiseer word. Dit is té maer
koeie (<2,5 kondisietelling) en/of koeie wat nog nie staande hitte toon teen die begin van die dekseisoen nie.
Dié koeie moet as ’n aparte groep bestuur word. Raadpleeg die veearts. As dit nie gedoen word nie, sal dié groep
die dragtigheidspersentasie negatief beïnvloed.
Die ideale kondisietelling aan die begin van die dekseisoen is 2,5 en neem toe in die dekseisoen.

Maagwerk in kalwers
Rapporteer alle gevalle van maagwerk in kalwers aan die kuddeveearts, al behandel jy dit self. Die
omvang van die probleem per streek
moet bepaal word sodat besluit kan
word oor spesifieke navorsing, al
dan nie.
Trigomoniase
Dié geslagsiekte is ’n toenemende
probleem. Omdat dit net tydens dekking oorgedra word, moet bulle skoon
wees en geen vreemde of ongetoetste
bulle mag in die dekseisoen in die
kudde kom nie.

Meergasheerbosluise
Van November af kan meerKondisietelling: 3
gasheerbosluise toeneem, wat
Kondisietelling: 2,5
Kondisietelling: 2
bruinoorbosluise, bontbosluise
(hartwater) en bontpootbosluise
Vervangingsverse (26 tot 28 maande oud)
insluit. Bruinoorbosluise neem
• Weeg verse een maand voor die begin van hul eerste dekseisoen. Pas voeding aan sodat hulle die vereiste dekgewig
baie toe, selfs in gebiede waar dit
behaal (75% van volwasse gewig met die aanvang van die eerste dekseisoen) sodat 85% dragtig kan raak tydens die
nie voorheen ’n probleem was nie.
eerste twee hittesiklusse (42 dae) van die dekseisoen.
• Handel alle inentings (insekoordraagbare virussiektes, reproduksie-virussiektes en vibriose) en strategiese ontwurming Kolbehandeling (binne die ore) moet
weekliks gedoen word om bosluiseen maand voor die dekseisoen af.
skade te voorkom.
Verse wat vir die eerste keer gekalf het (drie jaar oud) – begin van tweede dekseisoen
• Die belangrikste tydperk in die lewensproduksie van ’n vleisbees is van eerste kalwing tot tweede besetting. Altesaam
90% van suksesvolle herbesetting is afhanklik van voedingsomstandighede voor en tydens die tweede dekseisoen. Dié
groep moet die beste weiding kry.
• Strategiese ontwurming en mineraalaanvulling kan kostevoordelig in die groep gedoen word.
Bulle (voor en ná begin van somerdekseisoen)
• Dekgeskiktheidsondersoeke moet nou afgehandel wees en bulle moet minstens ’n kondisietelling van 3 hê.
• Monitor dekkapasiteit en spesifiek dekvermoë in die eerste drie weke van die seisoen om seker te maak dat bulle wel
doeltreffend dek.
Herfskalfseisoen
Koeie (speen en bestuur van droë koeie)
• Dragtigheidsondersoeke van koeie wat in die winter gedek is, moet nou gedoen word. Nie-dragtige diere moet
uitgeskot word wanneer die prys van C-grade ’n hoogtepunt bereik.
Kalwers (voor en ná speen)
• Klostridiale inenting en skraaginenting moet reeds afgehandel wees of nou gedoen word.

Vir meer inligting, kontak die outeur by epos veeartsnetwerk@gmail.com.
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Edward: FD184

FD207

FD1922

Serowe: FD195

Borman: FD196
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4TH PRODUCTION AUCTION
20 November 2021
Gaborone Showgrounds

9 bulls and
8 females

If you want to breed the best, you have to buy the best
Contact us • Werner Faber •+267 713 10563
wfaber@tholoholdings.co.bw
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Voorbereiding vir die dekseisoen:
Voeding vir vrugbare bulle
Deur Johan Mouton, tegniese bestuurder: navorsing en ontwikkeling, Molatek

D

ie waarde van reproduksie
in ’n koeikudde is onbetwisbaar. Baie sorg en aandag
word aan die koeikudde
bestee om hierdie belangrike ekonomiese eienskap ten beste te
ontgin. Bulle word egter dikwels afgeskeep, terwyl daar steeds verwag word dat
hulle moet presteer én die kudde dek na
’n lang winter. Indien hul kondisie nie na
wense is nie, ontvang hulle vir ’n tydperk
hoë-gehalte rantsoene. Maar het dit die
gewenste uitwerking op die diere?
In ’n studie wat vrugbaarheid in terme
van semengehalte, beweeglikheid, afwykings en so meer uitgedruk het, het 35%
van die bulle wat goed gevoer is, op twaalf
maande vrugbaarheid getoon, teenoor
95% wat op 18 maande goeie semen
getoon het.
Bulle met ’n goeie skrotumomvang
(minstens 35cm op 18 maande) toon ’n
beter bevrugtingskoers as bulle met ’n
klein testisomvang, en vroulike nageslag
van bulle met ’n goeie skrotumomvang is
geneig om vroeër op hitte te kom. Hierdie
bulle se semen neig ook om meer gesond
te wees, met ’n hoër besettingskoers. Dit
is die natuur se manier om te wys dat die
hormonale werking doeltreffend is.

Bulvoeding vir dekgereedheid

Die praktyk om bulle dekgereed te kry
onder hoë-vlak voedingsomstandighede,
is alombekend. Oorvet bulle, oormatige
testikelvet en uitgegroeide hoewe is probleme wat toegedig word aan bulle wat
tipiese voerkraalrantsoene ontvang.
Molatek het ’n evaluasie gedoen om van
hierdie praktyke te ondersoek. Die doel van
die proef was om te bepaal of die voer van
’n tipiese afrondingsrantsoen teenoor ’n
hoë-ruvoerrantsoen, drastiese verskille ná
’n bepaalde voertydperk teweeg sou bring
by jong bulle wat dekgereed gemaak is.
Twee behandelingsgroepe van bulkalwers wat in die herfs gespeen is, is
vir die studie gebruik. Soos in Tabel 1
aangedui, het behandelingsgroep 1
’n tipiese voerkraalrantsoen ontvang.

Behandelingsgroep 2 het ’n aanvangs-,
groei- en afrondrantsoen met hoë ruvoerpeile ontvang. Die voertydperk het oor
153 dae gestrek.

Groei, voeromset en rumenstatus

Figuur 1 toon die algemene tendens soos
verwag: dat die hoë-energie dieet beter
groei gerealiseer het. Behandelingsgroep 1
(hoë energie) het teen 1 464g/dag oor die
totale tydperk 171g beter groei gehandhaaf as behandelingsgroep 2 (hoë ruvoer),
wat 1 293g/dag behaal het.
Groep 1 se gemiddelde begingewig
was 227kg en het op 451kg geëindig, in
vergelyking met groep 2 wat op 228kg
begin het en op 425kg afgesluit het.
Tabel 2 toon die voeromsetprestasie
behaal, met die hoë-ruvoerdieet (groep
2) wat ’n beter voeromsetverhouding as
die hoë-energiedieet (groep 1) gerealiseer
het. Beide groepe diere se rumens het
goed ontwikkel en geen rumenskade
het voorgekom nie. Dit beklemtoon dat
rumenskade deur ander faktore soos
foutiewe kripbestuur veroorsaak kan
word, ongeag die rantsoen. Geen ander
orgaanafwykings is waargeneem nie.

Puntetoekenning

Ná die aanpassingstydperk is die bulle
subjektief beoordeel vir hul potensiaal

om as teelbulle te ontwikkel, sowel as hul
kloudiepte en -lengte. Hierdie metings en
puntetoekenning is by die afsluiting van
die proef herhaal. Geen afwykings, met
spesifieke verwysing na die uitgroei van
kloue of ontwikkeling van kootprobleme,
is by enige van die groepe waargeneem
nie.
Die feit dat geen uitgroeihoewe met
’n langer voertydperk by die hoë-energiegroep voorgekom het nie, dui daarop
dat die uitgroei van hoewe waarskynlik
ook ’n genetiese aspek bevat, veral wanneer in ag geneem word dat die verskynsel gewoonlik by individuele diere, en
nie in ’n groep as geheel nie, voorkom.
Voeding het, in hierdie studie, nie fenotipiese probleme uitgeskakel of nuwes laat
ontstaan nie.

Skrotumevaluasie

Hoewel beide behandelingsgroepe
dieselfde begingewig gehad het, het
die hoë-ruvoergroep ’n 29% toename
in skrotumomvang oor die voertydperk
getoon, teenoor die 16% van die hoë-energiegroep.
Die hoë-ruvoergroep se beginomvang was kleiner as dié van die hoëenergiegroep, wat die persentasie massatoename verwarrend kan laat lyk. In
konteks gesien, het beide groepe

Figuur 1: Progressiewe GDT van bulle wat onderskeidelik ’n hoë-energie,
lae-ruvoer (1) en lae-energie, hoë-ruvoer (2) rantsoen ontvang het.

* Dag 0 tot 31 was van leëpens- na volpensgewig.
** Uiterste koue is in die proeftydperk ervaar, met sneeu en reën wat voorgekom het.
*** GDT = gemiddelde daaglikse toename.
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Tabel 1: Rantsoenformulerings soos gevoer (ontleding 100% droog).
Behandeling 1
Voerkraalrantsoen
0 - 153 dae

Behandeling 2
Groei
30 - 110 dae

Afrond
110 - 153 dae

160
80
0
750
0
100
0

120
0
0
300
100
200
0

160
80
0
550
50
100
50

14,3%
71,9%
19,4%

14,3%
80,5%
11,9%

Beesvet 33+
Melassemeel
Verbyvloeiproteïen
Mieliemeel
Lusern
Oulandsgras
Katoensaad
Proteïen %
TVV %
Vesel %

12,9%
83,5%
8,7%

Aanvang
0 - 30 dae
Kilogram
80
40
50
150
100
200
0
Persentasie
14,9%
68,7%
22,7%

* TVV = totale verteerbare voedingstowwe.

Tabel 2: Voerinname-data van beide behandelingsgroepe.

Behandeling 1
Behandeling 2

Voerinname as % van
liggaamsgewig (as is)

Voeromsetverhouding

Rumenbepunting

3,02%
2,45%

6,99
6,17

100% gesond
100% gesond

bevredigende testisontwikkeling getoon
en by ’n omtrek van groter as 36cm
geëindig.
Tydens die vrugbaarheidsondersoek
en disseksie is geen fenotipiese verskille waargeneem in die testisontwikkeling nie, met die totale testikelmassa
wat uit 30% vet en 70% testikelweefsel,
nadat die vel verwyder is, bestaan het.
Hierdie tendens was dieselfde by beide
behandelingsgroepe.
Die totale testisgewig by die hoëenergiegroep was egter hoër as by die
hoë-ruvoergroep, hoewel beide tot by
dieselfde skrotumomvang ontwikkel
het. Geen beduidende afleidings kan
hieruit gemaak word nie, omdat die testisgewig by aanvang van die studie nie
bekend was nie.
Tydens die kliniese ondersoek het die
saadsakkies by die hoë-energiegroep
meer abnormaliteite getoon, hoewel
steeds binne spesifikasie. Wat egter
belangrik is, is dat goeie testisontwikkeling in beide behandelingsgroepe
plaasgevind het en vet-aanpakking nie
tussen die behandelings verskil het nie.

Evaluasie van die semen

Die bulle se saad is getap met behulp van die elektrostimulasietegniek,
wat monstergehalte soms nadelig kan

beïnvloed. Data is dus binne hierdie
konteks geëvalueer. Vir alle parameters
tydens die semenevaluasie was die resultate dieselfde en binne norme vir beide
behandelingsgroepe.
Die hoë-energiegroep het egter ses
keer meer gedraaide sterte ontwikkel en
buite die norme beweeg, wat vrugbaarheid kan benadeel. Ander studies het
dieselfde tendens getoon met betrekking
tot hierdie belangrike eienskap.

Gevolgtrekkings uit die data

Hoewel buite die konteks van die studie
vir bulvrugbaarheid, is data oor die slagprestasie van die diere gegenereer. Beide
behandelings het A2- en A3-karkasse
uitgeslag. Die hoë-ruvoerdiere het dus
dieselfde liggaamskondisie as die hoëenergiediere gehad, hoewel hulle 15kg
ligter karkasse gelewer het.
Beide behandelingsgroepe het goed
presteer, ten spyte van die koue en reën
wat ’n inhiberende effek op produksie
gehad het. Geen abnormaliteite met
kootontwikkeling het by enige groep
voorgekom nie. Die hoë-ruvoergroep het
wel beter testisomvang en -ontwikkeling
getoon.
Die hoë-energiegroep het semen met
gedraaide sterte ontwikkel en swakker
ontwikkeling van saadsakkies getoon.
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Indien die rantsoene van die twee
behandelingsgroepe met mekaar vergelyk word, is groter verskille verwag as
wat uiteindelik gerealiseer is. Dit dui op
die feit dat ander faktore soos genetika waarskynlik ’n baie groot rol speel.
Fenotipiese foute kon egter nie met
voeding gemanipuleer word nie.

Toepassing op die plaas

Begin voortydig om bulle vir die dekseisoen voor te berei en vermy ’n tipiese
voerkraalrantsoen om bulle ‘vinnig’ gereed
te kry. Energie-aanvulling vir die uitgroei
van bulle is nie nadelig nie, mits dit op
vlakke laer as voerkraaldiëte toegedien
word (70 tot 73% TVV op ’n droë basis).
Rantsoene met veselvlakke van
ongeveer 20% (droë basis) word vir die
uitgroei van bulle aanbeveel – dit beteken ruvoerinsluiting van tot 50%. Die
groeirantsoen van groep 2 (hoë-ruvoer)
in Tabel 1 kan met veiligheid gebruik
word om bulle uit te groei, sonder dat op
funksionele vrugbaarheid ingeboet word.
Alternatiewelik kan ’n produksielek
soos Molatek se Background 18 op veld
gegee word, wat resultate soortgelyk aan
’n hoë-ruvoerdieet sal lewer. Hou in gedagte dat hoe groter die ruvoerinsluiting
in die rantsoen, hoe belangriker is die
gehalte daarvan vir die uitgroei van bulle.
Hiermee saam is die tydige oefening van
bulle noodsaaklik.

Vir meer inligting, kontak Johan
Mouton by 083 278 7746 of epos
johan.mouton@rclfoods.com.

Optimaliseer voerhulpbronne met
’n gedefinieerde, kort dekseisoen
Deur dr Michael Bradfield, Lewendehawe-registrerende Federasie

’n Gedefinieerde dekseisoen is die basiese vereiste vir ’n suksesvolle koei-kalfonderneming. Die
een aspek van die beesvleisproduksiestelsel waarop ek voortdurend fokus wanneer ek
werkswinkels oor teling aanbied of geleenthede bywoon, is die noodsaaklikheid daarvan om in
harmonie met die natuur te boer, deur ’n vasgestelde dek- en kalfseisoen te handhaaf.
Ons het een van die laagste kalfpersentasies ter wêreld (ongeveer 65% vir
kommersiële en 45% vir kommunale
produsente) en hierdie statistiek onderstreep die feit dat ons nie in harmonie
met die natuur boer nie, en nie genoeg
seleksiedruk op vrugbaarheid plaas
deur koeie te identifiseer wat nie ’n
vroeë siklus betree en elke jaar kalf nie.
Ek sal selfs so ver gaan om te raai dat
slegs die helfte van die plaaslike beesvleisbedryf ’n dekseisoen in plek het.
Net soos elke beesvleisprodusent ’n
skaal moet hê, moet hy ’n kort, gedefinieerde dekseisoen hê. Dit verseker dat
koeie wat nie vroeg hul siklus betree
nie, of nie in ’n tydperk van 60 tot 80
dae hul siklus betree en ’n kalf voortbring nie, geïdentifiseer word.

Vrugbaarheid as teeldoelwit

Hoewel vrugbaarheid laag oorerflik
mag wees, is dit hoogs herhaalbaar.
Dit beteken dat, indien ’n vers of koei
vroeg haar siklus betree en elke jaar
’n kalf produseer, haar nageslag ook
geneig sal wees om ’n vroeë siklus te
hê en elke jaar ’n kalf te produseer.
Die omgekeerde is ook waar: as ’n koei
haar siklus laat betree of nie kalf nie, sal
haar dogters dieselfde geneigdheid hê.
Verbeterde vrugbaarheid kom in koeifamilies voor en daarom is dit belangrik
dat kommersiële produsente bulle uit
vrugbare vroulike koeilyne selekteer.
Dit behoort elke kommersiële produsent se teeldoelwit te wees om beeste
te teel wat as eenjariges reproduseer
(of so vroeg as wat die omgewing dit
toelaat), sonder hulp kan kalf en ’n
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goeie kalf tot by speen kan grootmaak.
Jou doel as kommersiële produsent
behoort te wees om funksionele koeie
te teel wat hul liggaamskondisie so
ver as moontlik behou en in ons droë
winters voer kan uitsoek. Hierdie diere
moet egter in ‘n kondisie wees wat toelaat dat daar intensief met hulle geboer
kan word in die kalf- en dekseisoene.

Pas koeie by die omgewing aan

Die eerste stap is om seker te maak
dat jy die korrekte raamgrootte koei
vir jou omgewing het. Pas jou koeie
by die omgewing aan, nie andersom
nie. Figuur 1, geneem uit die USA Beef
Improvement Federation Manual, bied ’n
perfekte illustrasie van hoe koeigrootte
en melkproduksie in jou omgewing
moet pas.
In gebiede met ’n laer reënval
behoort met kleiner-raam diere geboer
te word. Dit staan ook proporsioneel
tot die melkproduksie van die dier. Vir
die meeste somerreënvalomgewings
in Suid-Afrika is ’n medium-raam koei
optimaal. Die ander alternatief is om
met ’n klein-raam dier te boer, maar
dan ’n kruisteelstelsel te gebruik om te
verseker dat die nageslag aan markvereistes voldoen en die ekstra 20 tot 40%
wins oplewer om finansieel lewensvatbaar te bly.

Fisiologie en dragtigheidsduur

Koeie is ongeveer 285 dae per jaar dragtig. Kalwing is ’n fisiologies spanningsvolle tydperk en daarom sal verse en koeie
minstens ’n maand of twee nie ’n nuwe

siklus binnegaan nie. Hierdie tydperk
staan bekend as die post partum anestrustydperk. In sommige van die laterryp- en Bos Indicus-rasse sal ’n vers of koei
wat gekalf het, dikwels ’n hele kalfseisoen
oorslaan omdat post partum anestrus tot
langer as drie maande kan duur.
Produsente wat hul sout werd is, identifiseer koeie wat as twee- of driejariges
kalf en daarna elke jaar ’n kalf produseer.
By die meeste diere is die post partum
anestrustydperk nader aan 45 tot 50 dae
en word dit sterk deur voeding en liggaamskondisie tydens kalwing beïnvloed.
Koeie in goeie liggaamskondisie en
wat vroeg in die seisoen kalf, het die
beste kans om weer ’n siklus te betree
voordat die dekseisoen aanbreek. Koeie
wat vroeg kalf, het ook die beste kans om
weer te reproduseer omdat hulle meer
tyd het om te herstel, asook moontlik
meer estrustydperke en dus geleenthede
het om weer te reproduseer.
In ’n dekseisoen van vier maande,
byvoorbeeld, sal kalwende koeie wat
in die vierde maand beset geraak het,
nog nie eens gekalf het nadat die
dekseisoen begin het nie. Produsente wat
’n dekseisoen van vier maande het, het
dus effektief geen dekseisoen nie en hou
bloot koeie aan wat nie vroeg en voortdurend op hitte kom nie.

Voordele van ’n kort seisoen

’n Gedefinieerde en kort dekseisoen is om
die volgende redes ’n basiese vereiste vir
’n suksesvolle koei-kalfonderneming.
Die eerste voordeel is hoër vrugbaarheid van kuddes en dus meer kalwers

Figuur 1: Aanpassing van die koei se biologiese tipe (gewig en melk) by die
omgewing, met gepaardgaande risiko, bestuur en koste in ag geneem. Afmetings
in mm (300 tot 375mm) is jaarlikse neerslag en/of verteenwoordig die beskikbaarheid van wintervoerbronne.
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As kommersiële produsent behoort jou mikpunt te wees om funksionele diere te teel wat
hul liggaamskondisie so ver as moontlik kan
behou en in staat is om gedurende ons droë
winters kos te soek.

wat op die lang termyn op ’n jaargrondslag verkoop word. Om ’n gereelde
dekseisoen daar te stel, sal waarskynlik
ongeveer vyf jaar neem. Dit word bereik
deur die bulle vir ongeveer twee maande in jaar een en vier maande in jaar
twee uit te hou, en dan aan te hou totdat jy die stadium bereik waar die bulle
slegs vir twee of twee en ’n half maande in is. Enigiets langer as drie maande
maak die doel van ’n kalfseisoen tot
niet, omdat jy die koeie dan in ’n tydperk van langer as ’n jaar inskuif, soos
vroeër verduidelik.
’n Gedefinieerde dekseisoen beteken dat jy in elke stadium van die
produksiesiklus ’n meer eenvormige
kalweroes sal kry. Kalwers word binne ’n
kort tydjie saam gebore. Bestuur word
geoptimaliseer, aangesien jy nou op
die maand waarin 80% van die kalwers
gebore sal word, kan fokus. Daarna sal
diere saam gespeen en saam bestuur
kan word, en indien van toepassing,
as ’n eenvormige groep verkoop word,
waardeur ’n hoër prys behaal kan word
in vergelyking met diere wat een-een
en ongereeld verkoop word.
Een van die belangrikste voordele is
die vermoë om die kudde se voedingsen gesondheidskoste te bepaal. Figuur 2
en Tabel 1 toon die ruproteïenbehoefte in
gram per dag van ’n 530kg koei. Hoewel
die onderhoudsvereistes dieselfde bly, is
die proteïenbehoeftes die hoogste in die
vroeë tot midlaktasietydperk en die
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Figuur 2: Ruproteïenvereistes (g/d) van ’n 530kg-koei in verskillende stadia van
die kalfseisoen. (Bron: Prof Dietmar Holm)

kleinhandelsektor in staat stel om beter
in die vraag en aanbod van vleisprodukte te kan voldoen. Die Suid-Afrikaanse
Voerkraalvereniging verskaf maandeliks jaarlikse pryse op hul webwerf en
toon hoedat marktendense verander.
Produsente kan dus verwag dat hierdie
tendens verder sal afplat, soos die geval
was in die 2015-tydperk.
Nog ’n voordeel van ’n kort
dekseisoen is dat kalwers wat laat in
die kalfseisoen gebore is, ligter weeg
omdat hulle jonger en kleiner is wanneer hulle gespeen word.

Bestuur teling en hulpbronne

dragtigheidstydperk waarin ’n dier
ekstra voedingsaanvulling nodig het.
Die aanvulling kan dus vir alle koeie
binne ’n baie spesifieke tydsbestek toegedien word, wat oor die lang termyn
koste bespaar.
Produsente wat ’n lentekalfseisoen
volg, ondervind egter ’n daling in die
speenkalfprys van tussen R1 tot R2 per
kilogram in die tydperk van April tot
Junie, as gevolg van die oorvloed in
vraag. Speenkalwers wat in die lente
gebore word, is egter gewoonlik baie
swaarder as speenkalwers wat in die
herfs gebore is.
Daar is ook ’n ander tendens in
die beesvleisbedryf ter sprake – die
oorgang na lugdigverpakte beesvleis.
Lugdigverpakte vleis kan tot ses
maande lank behoue bly, wat die

laagste in die droë en middragtige tydperk in ’n somerreënvalgebied.
Die voedingsbehoeftes bereik weer
’n hoogtepunt tydens laatdragtigheid.
Indien koeie in die wintertydperk kalf
(dit wil sê produsente wat ’n winterkalfseisoen in ’n somerreënvalgebied
voorstaan), is daar ’n totale wanverhouding tussen die voedingsbehoeftes en
voerbronne.
Tabel 1 illustreer die persentasie
proteïenbehoeftes wat deur natuurlike
weiding voorsien word en bewys waarom ’n lentekalfseisoen optimaal is vir
’n somerreënvalgebied. Dit sou in wese
andersom wees vir ’n winterreënvalgebied soos die Wes-Kaap.
Indien ’n lentekalfseisoen in ’n
somerreënvalgebied gevolg word, is
daar in wese slegs die middel tot laat

Tabel 1: Persentasie proteïenbehoeftes verskaf deur natuurlike weiding.
(Bron: Prof Dietmar Holm)
Lentekalwing

Herfskalwing

Winterkalwing

Somerkalwing

Kalfseisoen

105%

75%

50%

95%

Dekseisoen

100%

60%

85%

85%

Mid-laktasie en vroeë
dragtigheid

100%

60%

110%

75%

Laatlaktasie en middragtigheid

100%

135%

125%

80%

Droog en mid-dragtigheid

90%

135%

120%

110%

Droog en laat dragtigheid

70%

100%

75%

120%

Produksiestadium

SIMM-biose

33 September 2021

Die beweegrede agter die motivering
van produsente om ’n kort dekseisoen
te volg, is nie nuut nie en navorsing wat
in die vroeë sewentigerjare gepubliseer
is, toon dat vir elke daaropvolgende
20 dae wat ’n kalf later in die seisoen
gespeen word, tot 30kg gewig verlore
kan gaan.

In ’n dekseisoen van vier
maande, byvoorbeeld, sal
kalwende koeie wat in die
vierde maand beset geraak het,
nog nie eens gekalf het nadat
die dekseisoen begin het nie.
Die boodskap vir produsente in
Suider-Afrika is dat ons ons bestuurspraktyke moet verander om by die koei
se natuurlike produksiesiklus in te pas.
Sodoende verseker ons dat natuurlike
voerbronne optimaal bestuur word. ’n
Streng kalfseisoen hou talle voordele in,
waaronder hoër wins, beter kuddevrugbaarheid, die vermoë om die kudde
se voedings- en gesondheidskoste te
optimaliseer, beter bestuur en swaarder
kalwers teen speentyd.
*Van die inligting in hierdie artikel is van prof
Dietmar Holm van die Universiteit van Pretoria
verkry. Die meeste van ons voorste produsente
in Suider-Afrika het na ’n korter kalftyd
oorgeskakel en groter klem geplaas op die
noodsaaklikheid van ’n kort kalfseisoen.

Vir meer inligting, kontak
dr Michael Bradfield by 082 857 0961
of michael@lrf.co.za.
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’n Belegging in beeste:
Is dit nou die regte tyd?

I

Deur dr WA Lombard, Departement Landbou-Ekonomie, Universiteit van die Vrystaat
(Foto’s deur Lisa Verwey)

ndien jy jou geld in iets wil belê met
die doel dat die opbrengs op die
belegging oor tyd moet groei, moet jy
seker maak dat jy soveel as moontlik
te wete kom oor die bate en sy mark,
voordat jy die sprong maak.
Diegene wie se harte reeds vir beeste
klop, gaan geen verdere oortuiging kort
om hul belegging in dié vierpotiges te
maak nie. Vir dié wat nog onseker is, wil
ek ’n paar punte van belang aanraak om
hul besluit te vergemaklik.
Hierdie artikel werk op die aanname
dat ’n belegging in ’n teelkudde gemaak
en speenkalwers bemark gaan word.

Hoe lyk die mark?
Tussen 2013 en 2018 het die aantal beeste in Suid-Afrika met sowat ’n miljoen
diere gedaal. Dit is grootliks toe te skryf
aan die droogtetoestande wat ons rondom 2015/16 beleef het, met dele van die
land wat steeds baie droog is. Ons het
dus ’n kleiner nasionale beeskudde, met
die meeste produsente wat oor die laaste
jaar of langer, hul kuddes weer begin
opbou het.
Die fokus op kuddebou het veroorsaak
dat minder kalwers beskikbaar was en
dat pryse redelik sterk bly staan het. Dít
terwyl voerkrale geld verloor om die
kalwers te voer teen die hoë mielieprys,
maar steeds voorsiening maak vir hul
skakels verder af in die waardeketting.
Gegewe die aanname van die artikel,
gaan speenkalwers die grootste gedeelte
van die beesboerdery se inkomste vorm.
As die prystendense van die afgelope
paar jaar bekyk word, is dit duidelik dat
die speenkalfprys (Figuur 1) gewoonlik gemiddeld presteer in Januarie en
Februarie, waarna dit afneem soos wat
speentyd aanbreek. Meer kalwers vloei
dan die mark in, wat sodoende die
aanbod verhoog. Die speenkalfprys is
gewoonlik vanaf Augustus tot en met
Desember bogemiddeld.

Behalwe vir die tendense wat oor ’n
jaar waargeneem word, kan ’n mens ook
die verandering van pryse tussen jare
bestudeer (Figuur 2). Hieruit sien ons dat
pryse baie kan wissel. In 2017 het die
speenkalfprys met amper 60% gestyg,
met die grootste afname in 2019, toe
pryse met 18% teenoor die vorige jaar
gedaal het. Die speenkalfprys het gemiddeld met net meer as 10% per jaar gestyg
in dié tydperk.
Insetpryse, soos in die Kortbegrip van
Landboustatistiek vir Suid-Afrika uiteengesit, wys dat die gemiddelde prys van
landbou-insette tussen 2009 en 2019
met 7% per jaar gestyg het. Die prys
van voere vorm 36% van die gewig van
alle insette. Dit het oor dié tydperk met
dieselfde persentasie per jaar verhoog,
terwyl dieregesondheidsprodukte 8% per
jaar duurder geword het.
Indien die goeie verhogings in die
speenkalfprys in 2020 en later weggelaat
word, het die speenkalfprys teen gemiddeld 9% per jaar gestyg. Daar moet wel
in gedagte gehou word dat die tendens

van insette wat stadiger duurder raak as
uitsette, nie noodwendig volgehou sal
word nie. Beesvertakkings, net soos enige
ander landbouvertakking, sal gedwing
word om sy produksie opwaarts aan te
pas, veral as ’n gedeelte tot die produsent
se salaris bygedra moet word.

Vroulike diere
Dit is bykans onmoontlik om ’n gemiddelde markprys op vroulike diere te
bepaal. Die veilingspryse van vroulike
stoet- en kommersiële diere het die
afgelope tyd goed presteer. Dit is veral
goeie genetika wat beter pryse behaal,
wat ook beïnvloed kan word deur die
moontlike herverkoopwaarde wat die
kopers van die diere oorweeg.
Toekomstige beleggers in die
beesmark kan hul risiko effens versprei
deur self ook vroulike diere te bemark,
terwyl meer vervangingsverse teruggehou word. Sodoende word ’n deel
van die aanwas in die speenkalfmark
verkoop en ’n ander deel in die aanteelmark.

Die fokus op kuddebou na afloop van die uitgerekte droogte, het veroorsaak dat minder kalwers
beskikbaar was en pryse redelik sterk bly staan het.
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BESKERMING WAT
SO HARD WERK
SOOS JY

Beskerm jou kudde se gesondheid met Drastic Deadline.
Ons hardwerkende opgietmiddel word al vir meer as
35 jaar suksesvol deur Suid-Afrikaanse boere gebruik
vir die effektiewe beheer van uitwendige parasiete. Kies
Suid-Afrika se eerste keuse in bosluisbeheer, want as jou
vee jou lewensbestaan is, is net die beste goed genoeg.1
Steriliseer vroulike bosluise
Reënvas
Bruikbaar van hoef tot horing
Geen ontrekkingsperiode vir vleis of melk nie
Volgehoue behandeling voorkom herbesmetting

Reference: 1. Data on file.
Drastic Deadline™ Reg. No. G723 (Act 36/1947) / Namibia NS0 Reg. No V14/18.3.3/1282 (Act No. 13/2003.) Contains: Flumethrin 1% m/v.
Registration Holder: Bayer (Pty) Ltd Animal Health Division. Reg. No. 1968/011192/07. 27 Wrench Road, Isando, 1601. Republic of South Africa. Tel: (011) 921 5736. www.bayeranimalhealth.co.za
Elanco Animal Health (Pty) Ltd. Reg. No: 2019/163893/07. N1 Business Park, Old Pretoria Road, Kosmosdal Ext 7, Gauteng, 0157. Tel: +27 12 657 6200. Drastic Deadline™, Elanco™ and the
diagonal bar logo are trademarks of Elanco™ or its affiliates. Elanco™ Helpline: 0861 777 735. PM-ZA-21-0110
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Figuur 1: Speenkalfprysindeks (2009 tot 2020).

andere siektes en prysskokke. Baie siektes
kan redelik doeltreffend beheer word
met ’n goeie, pasmaak inentingsprogram
wat vir jou plaas en die heersende siektes in jou gebied ontwerp is. Oorweeg
wat dit aan jou beleggingswaarde kan
doen as jy nié teen heersende siektes
inent nie.
Wat geslagsiektes betref, moet klem
gelê word op jou biosekuriteitmaatreëls
en waarvandaan jy nuwe diere inkoop.
Dit is raadsaam om jou teelbulle vóór
elke dekseisoen te laat toets om probleme in jou kudde te identifiseer.
Indien nuwe diere ingekoop word,
moet inligting oor die verkoper se
geskiedenis en siektes op sy plaas
verkry word. Sover moontlik, moet diere
ook getoets word of daar moet seker
gemaak word dat hulle getoets is voordat hulle met die res van die diere in
kontak kom.
Wat prysskokke betref, hoef ’n mens
net aan die vorige bek-en-klouseer-uitbreking te dink, toe die speenkalfprys
binne ’n paar dae geweldig gedaal het.
Daar moet voorsiening gemaak word
vir só ’n gebeurtenis, waar diere dalk ’n
maand of drie langer gehou moet word,
eerder as om teen die laer pryse te
verkoop.
Wees ook versigtig vir giere. Maak
seker dat jy nie deur ’n ‘nuwe ras’, dié se
hoë pryse en die opwinding wat daarmee
gepaard gaan, verblind word nie. Deur te
belê in ’n tydelike gier, kan jy uiteindelik
jou geld en jou belegging verloor.

Figuur 2: Gemiddelde jaarlikse speenkalfprys.

In ’n neutedop
*Pryse tot vroeg in Julie 2021.

Die kuddeboufase waarin die bedryf
hom tans bevind, sal ook die pryse goed
ondersteun, maar dit kan moontlik stoom
verloor sodra die koeigetalle herstel het.
Droogtetoestande kan natuurlik ook lei
tot ’n hoër aanbod van teelmateriaal en
pryse laer afdruk.

Benadering tot jou boerdery
Myns insiens is daar twee tipes beesboere. Die een groep bestee soveel as
moontlik aan insette om hul inkomste
(speengewig) so hoog as moontlik te kry.
Die ander groep glo ’n bees moet kan
gedy met geen of minimale insette.
My raad sal wees om elke inset
behoorlik te deurdink. Maak dit sin om

geen somerfosfaatlek of winterlek te gee
nie, dít terwyl jou kalfpersentasie 15% laer
is as dié van jou buurman? Of maak dit sin
om jou diere heeljaar op produksielek te
hou, terwyl die ekstra speengewig nie die
koste van die lek regverdig nie?
Maak seker dat die bydrae van elke
inset die koste daarvan regverdig. Dit kan
moontlik wees dat sekere produsente dit
regkry om met baie min insette steeds
goed te presteer, gegewe die gebied
waar hulle boer of die hulpbronne tot hul
beskikking.

Die risiko’s van jou belegging
Soos met alles in die lewe is daar risiko’s
verbonde aan ’n beesboerdery, onder

SIMM-biose

37 September 2021

Ons kan verwag dat vroulike diere (jou
inkoopkoste) redelik goed sal bly presteer
totdat die nasionale kudde herstel is. Dit
kan ook daartoe lei dat die speenkalfprys
hoog bly. Die hoë pryse sal nie vir altyd
volgehou kan word nie en daar sal weer
’n draaipunt kom.
Daar sal beslis ook tye wees wanneer
insetkoste vinniger as jou bemarkingsprys styg en sodoende druk op jou
winsmarges plaas. Hou jou oë op die
mark, ook wat aankope betref, en maak
seker jy het reserwes (spaarveld en -geld)
om jou deur moeilike tye te kry.
Vir meer inligting, stuur ’n
epos aan dr WA Lombard by
lombardwa@ufs.ac.za.

BESTUUR

Bulvoeding vir optimale groei
en vrugbaarheid
Deur dr Josef van Wyngaard, Voermol

D

ie grootmaak van bulle
moet behoorlik beplan
word. Daar moet na beskikbare bronne, aanvanklike
gewig en finale teikengewig met ouderdom gekyk word. Gewig
is belangriker as ouderdom by die bepaling van geslagsrypheid.
Bestuur, gesondheid, teling en so meer
is uiters belangrike aspekte wat spesiale
aandag moet kry, en periodieke bestuurspraktyke by bulle moet die volgende
insluit:
•
Uitwendige parasietbeheer van
luise, bosluise en vlieë.
•
Misondersoeke vir inwendige parasiete.
•
Hoefondersoeke en -sorg, waar
nodig.
•
Oogondersoeke en -behandeling,
waar nodig.
•
Reproduksie-ondersoeke en semenevaluasies.

Slaggate by voeding

Omdat hulle nog groei, benodig jong
bulle diëte van hoër gehalte en voedingstofdigtheid as volwasse bulle.
Namate bulle volwasse raak, verander
hul voedingsbehoeftes na diëte met ’n
laer voedingswaarde en digtheid.
Wanneer voedingstofinname laer as
die voedingsbehoefte is (wanvoeding),
lei dit tot ’n afname in groeitempo en
vertraagde geslagsrypheid by manlike
én vroulike diere. In ’n gevorderde stadium kan dit spermproduksie by bulle
permanent benadeel. Langdurige en
ernstige wanvoeding, veral onvoldoende
energie-, proteïen- en waterinname, kan
’n afname of selfs staking in spermatogenese veroorsaak. Dit gaan gewoonlik met ’n afname in testisgrootte en
bykomstige geslagskliere gepaard. Let
daarop dat die negatiewe gevolge van
wanvoeding duideliker in jong bulle as
in volwasse bulle is.
Daarteenoor kan oorvoeding die
reproduksiepotensiaal van jong bulle

permanent benadeel. Oorvoeding word
geassosieer met ’n afname in skrotumomtrek, spermreserwes en spermgehalte.
Verder kan oorvoeding en vetophoping
die geslagsdrang en dekbehendigheid
van die bul onderdruk. Die volwasse bul
is egter opmerklik bestand teen voedingstres en vrugbaarheidsprobleme te
wyte aan voeding.

Hittestres en vrugbaarheid

Stygende temperature en humiditeit in
die omgewing speel ook ’n groot rol by
die verlaging van vrugbaarheid in manlike én vroulike diere. Dit word tipies met
seisoensveranderinge geassosieer, en
bulle wat hittestres ervaar, kan gevolglik ’n verlaging in sperm- en testosteroonkonsentrasie ontwikkel.
Navorsing toon dat spermfunksie
benadeel kan word wanneer ’n bul vir
slegs twaalf ure aan ’n omringende
temperatuur van 40°C blootgestel is.
Die beweeglikheid van die spermselle
in die studie het eers ná 61 dae weer na
normaal teruggekeer. Dit is dus uiters
belangrik dat diere toegang tot genoeg
vars water, skuiling teen die son en
beskerming teen vlieë het.

Voeding vir groeiende jong bulle

Bulle moet volgens ouderdomsgroepe
van speen tot drie jaar verdeel word. Dit
is gewens dat jong bulle teen ’n minimum van 1,1kg per dag vanaf speen tot
tussen twaalf en 15 maande, moet groei.
Dit sal verseker dat hulle behoorlik volgens hul genetiese potensiaal ontwikkel.
Tydens hierdie groeifase is die jongbul se totale daaglikse voertoelaag
ongeveer 2,5% van sy liggaamsgewig.
Van 15 maande tot drie jaar is die daaglikse groeimikpunt sowat 0,9 tot 1kg per
dag, met ’n totale daaglikse voertoelaag
van ongeveer 2 tot 2,25% van liggaamsgewig, wat uit meer ruvoer bestaan.
’n Drie-jaar-oue bul moet sy potensiaal aan ’n voornemende koper kan
wys. As ’n algemene riglyn, behoort ’n
bul ongeveer 50% van sy volwasse
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liggaamsgewig teen ouderdom 14 tot 15
maande te bereik.
In die dekseisoen is dit gewens dat
jong bulle aanvulling of konsentraat
ontvang wat konsekwent met die ruvoergehalte is. Hoë-digtheiddekking en
swak veld of weiding sonder aanvulling
of konsentraat, kan die jongbul se teelloopbaan aansienlik verkort.
Hierdie bulle is geneig om oorvet
te wees. Die meeste bulkopers, veral
ekstensiewe kommersiële kopers, verkies
dat hul nuwe bulle eerder op ’n fikser
kondisievlak is, omdat sulke bulle na
bewering meer vrugbaar en geskik vir
daardie tipe omgewing is.

Kondisionering van nuwe bulle

Veilings- en skoubulle moet verkieslik
twee tot drie maande vóór die dekseisoen gekoop word, sodat hulle reg
gekondisioneer en tydig aangepas kan
word vir die nuwe terrein.
Hou in gedagte dat dit ’n spermsel
61 dae vanaf ontwikkeling tot volwassenheid neem, voor dit gereed is vir
ejakulasie. Enige spanning wat deur
hantering en omgewingsfaktore soos
hittestres veroorsaak word, kan vrugbaarheid dus 61 dae lank verlaag. Die
twee- tot drie-maande rustydperk oorkom hierdie probleem.
Kondisionering van nuwe bulle vir
die dekseisoen sluit in genoeg oefening (soveel as 3km per dag), verhoging
van die hoeveelheid van lywige voere,
stelselmatige verlaging van die graantoelaag, instandhouding van sappige
voere en die verhoging van weiding en
hooi.

Bestuur in die dekseisoen

Dit is normaal vir volwasse en jong
bulle om in die dekseisoen gewig te
verloor. Dit is hoofsaaklik as gevolg
van ’n daling in voerinname en ’n aansienlike styging in fisieke aktiwiteit.
Dit is dus uiters belangrik dat bulle se
kondisie aan die begin van die dekseisoen goed is, sodat hulle genoeg

Tabel 1: Voorbeeld van lekaanvulling vir bulle (ekstensief, op veld of weiding).
Jong bulle
Groenweiding

Voorsien genoeg groenweiding van goeie gehalte en vul aan met fosfor (P) en energie teen 0,5%
van liggaamsgewig.

Droëveld of hooi

Voorsien genoeg goeie gehalte veld en vul dit aan met proteïen en energie. Hierdie tipe
aanvulling bevat ongeveer 50% graan. Tipiese verbruik van so ’n aanvulling is ongeveer
1,5kg/bul/dag.
Volwasse bulle

Groenweiding

Voorsien genoeg groenweiding van goeie gehalte en vul dit aan met fosfor (P).

Droëveld of hooi

Voorsien genoeg goeie gehalte veld en vul dit aan met proteïen.

energie- en proteïenreserwes het vir
gebruik in die dekseisoen.

van topgehalte teen die laagste koste te
produseer.

Dit is raadsaam om die volgende bestuurspraktyke in die dekseisoen toe te pas:
•
Koop die bul vroegtydig (minstens
twee maande voor die dekseisoen).
•
Evalueer semengehalte en reproduksievermoë.
•
Die bul-tot-koei-verhouding moet
voldoende wees volgens bulouderdom en -kondisie, topografie en
lengte van die dekseisoen (jongbul:
tien tot 20 koeie; volwasse bul:
25 tot 35 koeie).
•
Mik daarna om die dekseisoen elke
jaar stelselmatig te verkort. Die ideale dekseisoen is 60 tot 75 dae.
•
Gaan die teelkudde gereeld na en
vervang byvoorbeeld ’n bul wat gereeld koeie oorslaan wat op hitte is.
•
Maak seker daar is genoeg vars
water en skaduwee om hittestres te
verhoed.

Voeding vir bulgrootmaak

Suksesvolle voeding

Die voeding en bestuur van bulle verskil
volgens ouderdom en kondisie, en elke
teler moet besluit watter voerstelsel hy
wil gebruik. Die voeding van lae-energie diëte kan geslagsrypheid vertraag.
Voeding met te véél energie in hierdie
groeifase, kan egter die vrugbaarheid
(spermatogenese en geslagsdrang)
negatief beïnvloed.
’n Suksesvolle voedingsprogram vir
die grootmaak van bulle moet die volgende eienskappe hê: Dit moet betyds
begin word (minstens twee maande
voor die dekseisoen), kostedoeltreffend
wees, nie die bulle en/of die eienaar
onder spanning plaas nie, verseker dat
bulle behoorlik uitgroei en ontwikkel, en
sorg dat hul volle genetiese potensiaal
vertoon word. Die doel van so ’n voedingsprogram is om drie-jaar-oue bulle

In die algemeen kan ’n produsent kies om
bulle stadig teen ’n matige groeitempo groot te maak of teen ’n hoë groeitempo. Die grootmaak van bulle teen ’n
matige groeitempo van ongeveer 1kg per
dag, kan op weiding van goeie gehalte
met die korrekte aanvulling behaal word.
Op groen weiding van goeie gehalte is
die eerste beperkende voedingstof fosfor
(P), wat met ’n goeie P-aanvulling aangevul
moet word. Wanneer ’n hoër groeitempo
toegepas word, is energie die volgende
beperkende voedingstof. Dit word meestal
veroorsaak deur die hoë voginhoud van die
weiding, wat die inname van droëmateriaal,
en gevolglik die inname van genoeg energie, beperk.
Energie moet aangevul word nadat
aan die P-vereistes voldoen is. Dit kan
met gemaalde mielies of hominy chop
aangevul word, maar dit is belangrik dat
die graanaanvulling nie oordoen word
nie. Die inname van té veel graan verlaag
die rumen-pH en verander gevolglik die
mikrobiese bevolking, sodat dit uiteindelik
’n negatiewe uitwerking op veselvertering
het. As riglyn behoort nie meer as 2kg
graan per bees per dag op groen weiding
aangevul te word nie.
Die gebruik van ionofore in hierdie energie-aanvullings sal die benutting van energie met ongeveer 15% verbeter, wat die
vraag na graan sal verminder en sodoende
die risiko van ’n oormaat graan verhoed.
Die gebruik van ionofore in voer het geen
negatiewe effek op vrugbaarheid nie.
Die grootmaak van bulle teen ’n hoë
groeitempo behels normaalweg die aanvulling van grane en is daarop gemik om
’n gemiddelde daaglikse toename (GDT)
van ongeveer 1,5kg per dag te realiseer.
Dikwels voer produsente teen ’n baie hoër
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gewigstoename wat sekere risiko’s soos
laminitis, hoefgroei, rumenbeskadiging en
so meer inhou. ’n Hoë-graanstelsel behoort
daarom noukeurig bestuur te word.
Bulle moet stadig aangepas word
(14 tot 21 dae) en vir ’n tydperk van 100
tot 150 dae gevoer word. Die voedingstempo moet daarna stelselmatig verlaag
word tot by die aanvang van die dekseisoen of die veiling.
Die beste resultate word behaal indien hierdie bulrantsoen ’n minimum van
20% hooi bevat. Hoër vlakke van hooi
is dikwels problematies, aangesien die
voer skei en bulle die vermoë het om die
fyn bestanddele te selekteer, wat dan tot
asidose en ander metaboliese probleme
kan lei.

Voedingsprogram vir bulle

’n Tipiese voedingsprogram bestaan uit
drie komponente, naamlik:
•
Die voer van jong bulle om behoorlik uit te groei.
•
Die voer van volwasse bulle tot ’n
goeie kondisie met die aanvang van
die dekseisoen.
•
Voorbereiding van bulle vir ’n veiling.
•
’n Bulvoedingsprogram kan so maklik
soos korrekte lekaanvulling op veld of
groenvoer volgens die spesifieke seisoen
wees (Tabel 1), of met die gebruik van ’n
volledige dieet op kraal. Hierdie volledige diëte behoort korrek geformuleer
en gebalanseer te wees vir alle minerale,
spoorminerale en ander voedingstowwe.
Die voer van addisionele aanvullings is nie
nodig nie. Wees versigtig om bulle nie te
oorvoer nie en maak seker dat hulle
genoeg oefening kry.
Vir meer inligting, stuur ’n
epos aan die outeur by
josef.vanwyngaard@tongaat.com.

