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’n Uitdagende, dog blink toekoms
wink vir die Simmentaler

S

immentaler-beesboere
het ’n belangrike rol om
te speel ten opsigte van
rooivleisvoorsiening in Afrika.
Daarom doen Simmentaler
SA opleiding in Suider-Afrika en
neem verskeie telers al deel aan
uitvoerprogramme na Afrikalande
om die voetspoor van die beesras te
vergroot en die vleispotte te help vul.
Van Suider-Afrika se voorste beestelers het oor die afgelope meer as honderd jaar gehelp om ’n Simmentaler te
teel wat in Afrika aangepas is. Daarom
is dit vandag nie meer nodig om te tob
oor nietighede wat wetenskaplik oor
die jare met deurdagte seleksie en teling
reggestel is nie.
’n Mens kan nie anders nie as om
hulde te bring aan die telers van ouds
wat waagmoedig die uitdaging aangepak het en dit aan ’n nuwe geslag telers
oorgegee het, wat dié taak vandag met
welslae voortsit.

Sien die geleenthede raak
Die uitmuntende eienskappe van die
Simmentaler sorg daarvoor dat dit
vandag die beesras is wat die vinnigste
ter wêreld groei. Tog is Suid-Afrikaanse
telers dikwels hul eie grootste vyande,
deurdat hulle beperkings op die ras plaas
deur vas te haak by probleme wat lankal
opgelos is.
Daar is ook produsente wat nie die
waarde van hul ras in die algemeen,
en hul eie beeste in die besonder,
raaksien nie. Dit kan daartoe lei dat
hulle nie die waarde besef van die platforms wat die genootskap skep om die
Simmentaler te bevorder en telers in te
lig nie.
In Afrika lê ’n groot bees- en
vleismark en wag. Simmentalers is
toegerus om ’n reuse-bydrae te lewer
om kommersiële en kleinboere op die
vasteland te help om selfvoorsienend
te raak en selfs vleis te kan uitvoer.

In die laat 1990’s is die prestasiedata
van meer as 2 500 vroulike diere van
elf van die bekendste Suid-Afrikaanse
vleisbeesrasse én die Simmentaler,
vergelyk. Die Simmentaler het die
beste gevaar ten opsigte van produksieindeks (tussenkafperiode en ouderdom
met eerste kalwing), speengewig, jaaroud gewig van verse en groei in die
voerkraal (intensiewe bulgroeitoetse).

’n Ontluikende mark in Afrika
Met sulke eienskappe kan dié beeste
met welslae noord trek. Die verwagting is dat Afrika se bevolking teen
2050 gaan verdubbel tot 2,5 miljard
mense en dat die inkomste per kop sal
aanhou styg, wat vleis vir die eerste
keer binne die bereik van miljoene
Afrikane sal plaas. Die Verenigde
Nasies se Voedsel- en Landbouorganisasie (FAO) verwag dat rooivleisverbruik in Afrika met 200% gaan
toeneem.
Vir eeue het die grootste persentasie van rooivleisproduksie vanaf
nomadiese beesboere gekom. In
Nigerië word byvoorbeeld sowat 99%
van beesvleis deur tradisionele produsente voorsien. Die internasionale
gemeenskap is dit eens dat hulle nie in
die stygende vraag sal kan voorsien nie.
In Nigerië gaan die verbruikersvraag na
rooivleis teen 2023 meer as 400 000 ton
beloop, terwyl produksie na verwagting
net meer as 350 000 ton sal wees.
Terselfdertyd is hulle dit eens dat
die nomadiese boere nie almal deur
kommersiële produsente vervang kan
word nie, maar dat hulle eerder met
meer produktiewe beeste en moderne
stelsels moet boer. Dit is waar die
Simmentaler, met sy goeie produksieeienskappe, kan help om die uitdaging
die hoof te bied.
Terwyl Suid-Afrikaanse telers
die Simmentaler in ’n volwaardige
vleisbees omskep het, word die diere
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se dubbeldoel-eienskappe in Europa
nog voluit benut. Suid-Afrikaanse
Simmentalers gee ook nog baie melk,
wat vir sulke trek- en kleinboere melk
en vleis kan voorsien, en ook geslaag
in kruisteelstelsels kan werk. Simmentalers word reeds na Afrikalande soos
Zambië uitgevoer.

Simmentalers vir vleisproduksie
Ten opsigte van vleisproduksie is daar
onlangs met ’n groeitoets en karkasevaluering in Koster, gevind dat die
karkasse van Simmentalerdiere wat in
’n voerkraal afgerond is, geensins terug
hoef te staan vir die karkasse van ander
vleisbeesrasse nie, en dat die uitslagpersentasie – ’n belangrike winsdrywer –
ook uitstekend was.
Verder laat ’n tekort aan opgeleide
blokmanne die verwerking van karkasse
na ontbeningsaanlegte verskuif. Die
persepsie bestaan dat Simmentalerkarkasse te swaar is, maar om in die
harde omgewing van Afrika aan te pas,
is die Simmentaler deesdae ’n bees met
’n medium raamgrootte.
Telers moet besef hulle het die beste
vleisbeesras om mee te werk en hulle nie
laat afskrik deur vetveebeoordelaars wat
sulke stellings maak nie. Hulle moet volhard met prestasietoetsing en deelname
aan karkaskompetisies.
Daar is ’n groot vraag na Simmentalerbeeste en ruimte vir uitbreiding, asook
om nuwe, jong telers te verwelkom.
Die genootskap staan gereed om nuwe
toetreders en produsente wat wil uitbrei,
met kundigheid te ondersteun.
Die ouer en gesoute telers besit baie
kennis en wysheid. Met die Nasionale
Kampioenskapskou voor die deur, nooi
ons dié kenners om hul insig te kom
deel en die toekoms saam met ons aan
te durf.

Simmentaler-groete ,
Martiens de Jager
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’n Groep vervangingsverse uit Bertus se kudde.

Die vele voordele van Simmentalers
vir kommersiële teling
Deur Izak Hofmeyr

I

ets wat hy by sy pa geleer het, sê
Bertus Raubenheimer, is om nie
met vreeslike hoë produksiesyfers
beïndruk te wees, sonder om dit in
perspektief te beskou nie. Bertus
boer op die plaas Moedersdeel tussen
Vrede en Memel in die Vrystaat.
“Dit is een ding om indrukwekkende
produksiesyfers te hê, maar die vraag is
hoeveel dit gekos het om daardie syfers
te behaal. Ek onthou nog boere uit my
kindertyd wat altyd sulke maer beeste
gehad het, maar elke jaar ’n nuwe plaas
gekoop het. Ek wil definitief nie maer
beeste hê nie, maar die beginsel dat
insetkoste met inkomste moet klop, het
my altyd bygebly.”
Bertus boer sedert 1978 op
Moedersdeel en in 2018 het sy dogter,
Frieda, en haar man, Corné Meyer, by
hom aangesluit om onder die vaandel

van County Clair Boerdery te boer. Dit is
’n gemengde boerdery, maar Bertus
is veral gesteld op sy kommersiële
Simmentalerbeeste en Dohne-Merinoskape. Sy liefde vir die Simmentaler, sê
hy, kom van sy pa, Helgard, af.

Kennismaking met die Simmentaler
“My pa het in 1965 aan mense in die
Winburg-omgewing wat weidingsnood
gehad het, onder andere Hennie de
Klerk van die Mon Bijou Simmentalerstoet, weiding verskaf vir hulle beeste.
Aan die einde van die droogte wou my
pa nie betaling vir die weiding aanvaar
nie. Hy het gesê ‘n mens vra nie geld
van mense in nood nie.
“Hennie het toe ’n jong bulletjie hier
gelos. Die uiteinde was dat my pa, saam
met Thys Wessels, daarna ’n hele trein vol
Simmentalers in Suidwes (nou Namibië)

SIMM-biose

4 Mei 2022

gaan koop het. Op ’n stadium het hy selfs
’n Simmentalerstoet bedryf, maar het later
die stoet gelos en weer begin kruis, soos
hy vantevore gedoen het. Dit was net voor
ek in 1978 plaas toe gekom het.”
Toe Bertus by sy pa aangesluit het,
het hy dadelik met prestasietoetsing
begin en op grond van daardie syfers
begin selekteer.

Die leerskool van beesteling
“Al die foute wat oor die jare in die
beeskudde te voorskyn gekom het, kom
ek in retrospek agter, was mý foute.
Die besluite wat ek geneem het was
die oorsaak. Byvoorbeeld, ek het in die
eerste klompie jare my beste, mooiste
kalwers wat die beste voorspeense groei
gehad het, gehou.
“Toe kom ek agter dat daardie
kalwers feitlik almal kalwers was van

IN FOKUS

koeie wat nie elke jaar gekalf het nie.
Die koeie wat elke jaar kalf se kalwers
het nie so goed gegroei nie, omdat die
moeders doodgewoon nie die melk
gehad het wat die koeie wat oorgeslaan
het, kon produseer nie.”
Dit, sê hy, het hom laat besluit om nie
weer ’n kalf te hou, bulletjie of versie,
van wie die ma een jaar oorgeslaan het
nie. Die uitwerking is dat sy gemiddelde
tussenkalfperiode (TKP) tans gemaklik
onder 400 dae is.

Rekordhouding en seleksie
Omdat hy uit die staanspoor baie
getrou rekord gehou het, kon hy oor
die jare moederlyne identifiseer wat
spesifiek hoogs vrugbaar is. “Vrugbaarheid is een ding, maar die koei se
doeltreffendheid, soos uitgedruk in
die koei-kalf-speengewigverhouding,
is vir my amper net so belangrik. My
ideaal is om daardie twee eienskappe
bymekaar te bring, maar dit is ’n uiters
tydsame proses.”
Vandat hy koeie ook tydens speen
begin weeg het en só die koei-kalfspeengewigverhouding kon begin
bepaal, het baie interessante inligting na vore gekom. “Een jaar het ek
byvoorbeeld die bulletjies wat ek sou
hou en die ossies in dieselfde speengroep, van mekaar geskei en apart
geweeg. In daardie bulgroep was my
koei-kalf-speengewigverhouding 53%,
terwyl dit in die osgroep 50% was.

Met ’n 53%-verhouding kan ek gemaklik saamleef.
“Ek sien ook dat die koeie met ’n
beter speengewigverhouding oor die
algemeen die ligter koeie is. As ek net
op speengewig staatgemaak het, sou die
swaarder koei, wat ’n swaarder speenkalf speen, my beïndruk het, terwyl haar
speengewigverhouding byna deur die
bank swakker is.”
Sy huidige gemiddelde koeimassa is
ongeveer 480kg, met hier en daar ’n
uitskieter van bykans 600kg. Die feit dat
daardie swaar koeie nog in die kudde is,
beteken egter dat hulle hul kant deeglik
bring.
’n Verdere kriterium in sy seleksieprogram is dat die kalwers wat hy hou,
hetsy bulletjies of versies, minstens 1kg
per dag moet groei, maar verkieslik
meer. Dit, afgesien van die kalf se eie
groeivermoë, is ’n baie goeie aanduiding
van die koei se melkproduksie.
“As ek dan nog die ander kriterium
bysit van die moeders van die kalwers
wat ek hou, wat nooit een jaar mag
oorslaan nie, is dit ’n seleksiebenadering wat sommer ’n paar eienskappe
weerspieël.”

Kalfseisoene en geboortemassa
Bertus het twee kalfseisoene. Verse word
in die herfs vir 45 dae by die bulle gesit,
sodat hulle in Februarie en Maart sal kalf.
As ’n koei oorslaan, word sy ook na die
herfsgroep oorgeskuif, maar sy kry slegs

Kalwers wat teruggehou word, kry op ses maande ’n neusring om die speenproses aan te help.
Let ook op die koei-kalf-speengewigverhouding.
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Bertus Raubenheimer.

een tweede kans. Die rede, sê hy, is dat
koeie wat oorslaan dikwels die uitwerking
van ’n bestuursfout, eerder as die koei
self, is. So ’n koei se kalf word egter nooit
teruggehou nie.
Die koeie in die lentedekseisoen bly
vir drie maande by die bul, van Oktober
tot Desember. “My verse kalf die eerste
keer vanaf ouderdom 32 maande. Ek het
gevind dat voeding in hierdie omgewing
nie ideaal is vir vroeër kalwing nie. Die
ekstra insette om vroeër kalwings te
bewerkstellig, is net nie vir my ekonomies sinvol nie.”
Hoewel baie rasse op hul klein
geboortemassa roem, verkies Bertus ’n
groter kalf. So ’n kalf word doodgewoon
’n swaarder speenkalf. “Uit die aard van
die saak moet die koei maklik kan kalf
en dit, glo ek, is ’n genetiese eienskap.
Ek glo ook ek het moeilike kalwings oor
die jare uit my kudde geteel, veral vandat ek my eie bulle begin gebruik het.”
Aanvanklik het hy die beste bulle
ingekoop wat hy kon bekostig. Behalwe dat hy redelik kalwingsprobleme
gehad het, het hy gevind dat dit nie

Uitstaande, wêreldklas genetika

BAR 5 S.A. Lady Siska

Die Suid-Afrikaanse Simmentaler het wêreldwyd
gesog geword as dubbeldoelras danksy die
toewyding en visie van Abraham Kruger van die
Toverberg Simmentalerstoet in die Karoo. Deur ‘n
vennootskap (BAR 5 S.A.) met Kanadese teler Ron
Nolan het hy daarin geslaag dat Suid-Afrikaanse
diere die vernaamste bron van dié ras in die
wêreldmark geword het.
Semex alleenlik het BAR 5 S.A. bulle met SuidAfrikaanse stambome se genetika versprei na meer as
60 lande. Hieruit is ook menigde skoukampioene
regoor die wêreld geteel.

Die BAR 5 S.A. stoet het die duurste Simmentalerbul in
die wêreld geteel, BAR 5 S.A. Mr. Optimal 447L - 'n
halwe aandeel verkoop vir US $ 500,000 in Brasilië.
Die genetika wat Abraham behou het nadat die
ooreenkoms tot 'n einde gekom het is van die beste in
die wêreld, onder andere uit die “koninginbye”
Toverberg Erika en BAR 5 S.A. Lady Siska, wat in
Brasilië vir US $1,000,000 verkoop is.
By monde van die grootste Simmentaler beestelers ter
wêreld besef die Suid-Afrikaanse telers nie wat hulle
het nie. “Bewaar dit soos goud.”

Lees meer oor die BAR 5 S.A. stoet op ons webwerf
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noodwendig die mooiste bul is wat die
beste kalwers teel nie. “Om die waarheid te sê, as ek my eie bulle saam met
’n duur ingekoopte bul in die trop sit om
die kalwers te vergelyk, steek my eie bulle
se kalwers hoegenaamd nie af teenoor die
duur bul s’n nie.”

Bulle wat aan die vraag voldoen
Hoewel daar vir hom geen logiese
verduideliking is nie, sê Bertus, is die
vraag na donkerrooi diere met ‘brille’
groter as vir bont of geel Simmentalers.
Daarom selekteer hy al hoe meer vir
donkerrooi.
“Ek is al omtrent 95% by my doelwit. Ek begin nou ook sterk selekteer vir
poenabeeste, maar op voorwaarde dat
ek niks anders prysgee nie. Die voordeel
van poenabeeste wat minder arbeid
vereis, is besig om al hoe meer deur te
dring en ek vermoed dat poenas oor
’n paar jaar baie sterk in aanvraag sal
wees.”
Bertus was ook van die heel eerste
produsente wat destyds by dr Hannes
Dreyer se Veldbulklub aangesluit het en
is, volgens dr Dreyer, tans die enigste
Simmentalerteler wat veldbultoetse
doen.
“Ek teel hoofsaaklik bulle vir myself,
en dan is daar ’n paar ander boere wat
gereeld van my bulle koop. Die terugvoer is dat hulle veral baie tevrede is met
die konstitusie van die bulle wat hulle by
my koop. Ek dink die veldbultoets bring
die regte tipe bul na vore, wat hier in
ons omstandighede gedy.
“Saam met die Veldbulklubseleksiekriteria, selekteer ek baie sterk
vir vrugbaarheid, voorspeense groei,
koeidoeltreffendheid en kleur, hoewel
laasgenoemde nie werklik ’n ekonomiese waarde het nie.”

Vele voordele van die Simmentaler
As hy die voordele van die kommersiële
Simmentalerkoei in ’n vleisbeeskudde
moet begin noem, sê Bertus, is die
eerste sekerlik haar vrugbaarheid en
melkproduksie, en daarmee saam die
kalf se gevolglike vermoë om goed te
groei en swaarder te speen.
“Ek vind dat my Simmentalers baie
gewild is by die voerkrale, en ek ontvang
verseker ’n premie op my kalwers. Dit
is omdat dié kalwers baie goed in die
voerkraal presteer.”

Bertus selekteer ook vir donkerrooi diere met ‘brille’, omdat hulle voorkeur onder meeste van sy
kopers geniet.

’n Tweede voordeel is hoe goed die
Simmentalerkoei op voeding reageer. “In
die verlede was daar die persepsie dat
die Simmentaler ’n moeilike bees is om
mee te boer, maar ek dink dit was in die
tyd toe ons nog nie kos gegee het nie.
Deesdae gee almal hulle beeste beter kos.
Die Simmentaler reageer uitstekend op
daardie beter kos, en sy gee dit dubbel en
dwars aan jou terug.”
“ ’n Derde en baie groot voordeel
is dat, omdat die Simmentalerkoei se
kalf so goed groei, jy hom vroeër kan
speen en die koei dus ’n langer rustyd
kry om vir haar volgende kalf voor te
berei. Jy kan dus kies om jou kalf so
swaar as moontlik te laat word en op
die konvensionele sewe maande te
speen, of jy kan hom ses weke vroeër
speen en die koei ’n langer rustyd gee.
Daardie koeie kom baie makliker deur
die winter.”
Bertus volg ’n gekombineerde benadering deur al sy ou koeie se kalwers
vroeër te speen, asook die bulletjies
en versies wat hy selekteer te hou. Die
ossies en versies wat hy verkoop speen
hy nie, maar verkoop hulle direk van hul
ma’s af aan die voerkraal op die ouderdom van ongeveer sewe maande. Hy
het dus ’n baie goeie vergelykingsbasis
om die effek van vroeër speen op die
koei te beoordeel.
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“Ek selekteer al die diere wat ek
gaan hou op ongeveer ses maande,
dan brand en tatoeëer ek hulle en sit
neusringe aan om hulle te speen. Hulle
bly net daar by hulle ma’s. Almal wat
dus nie gebrand is nie, word op ongeveer sewe maande direk van die ma’s af
voerkraal toe gelaai.”
Daar bestaan ‘n algemene persepsie
dat Simmentalers meer kos nodig het,
maar Bertus sê hy is nie so seker dat
dit steeds geld nie. Raamgrootte en
onderhoudsbehoeftes loop mos hand
aan hand, meen hy.
“In my kudde is die gemiddelde
koeigewig rondom 480kg. Daardie
koei se onderhoudsbehoefte verskil
baie min van ’n ander ras se koei wat
ook 480kg weeg. Wat wel waar is, is
dat Simmentalers baie goed op ekstra
sorg reageer. As jy dus ekstra sorg gee,
sal jy ryklik beloon word.
“ ’n Nadeel van die Simmentaler,”
sluit hy tong-in-die-kies af, “is dat hy
nie Skotse dissel vreet nie. Die man wat
dáárvoor kan selekteer, sal baie geld
maak!”

Vir meer inligting,
kontak Bertus Raubenheimer
by 082 371 6958.
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Die aanpasbare en geharde Simmentaler:

Beeste wat hul sout werd is
Deur Carin Venter

N

ewborn Farming is ’n
gediversifiseerde boerdery
wat in die Matatiele-distrik
van Griekwaland-Oos geleë
is. Die onderneming bestaan
uit vleisbeeste, skape en mielies. Die
gemengde veld wissel tussen 1 516
en 2 000m bo seespieël. Dit is ’n familiebesigheid met vier vennote, Mark en
Bonita Newborn (eerste generasie) en
hul seuns, Sean en Brett.
Die familie gebruik al die afgelope
sowat 40 jaar wit Brahmane en
Simmentalers. In 2000 het hulle die
Intsizwa Simmentaler-stoet gekoop
wat reeds in die 1960’s deur wyle
Jack Bastard in die Kokstad-distrik op
die been gebring is.
Om die agtergrondprentjie volledig
te skets, gaan Brett terug na die vroeë
1960’s. “My pa het altyd ’n belangstelling in diere getoon, en ’n ouer paartjie
wat geboer het en sy belangstelling
raakgesien het, het hom gereeld na hul
plaas genooi vir naweke en vakansies.
In 1971 het die dame haar man verloor
en my pa gevra om as ’n vennoot by die
boerdery aan te sluit. Toe sy in 1983

oorlede is, het sy die plaas aan hom
bemaak.”
Dit is welbekend dat die meerderheid produsente in hierdie gebied in
die 1970’s hoofsaaklik met Afrikanerbeeste geboer het. Kort nadat hy by die
besigheid aangesluit het, het Brett se pa
Simmentaler-bulle in die Afrikanerkudde
ingebring. Dit is in die laat 1970’s gevolg
deur Brahman kruis Simmentalerbeeste.
Die res, sê hy, is geskiedenis.

Goed-aangepaste beeste
Vandag is hul hoofdoelwit met die
Simmentalers om diere te teel wat goed
aangepas is en in hulle omgewing kan
presteer. Hulle glo ’n dier wat in ’n
uitdagende omgewing kan oorleef, is ’n
goeie aanduiding van die aanpasbaarheid van ’n ekonomies lewensvatbare
Simmentalerkudde.
“Ons hou medium-raam beeste aan,
aangesien ons winters straf is met min
groei. Die diere het dan al hulle energie
nodig om warm te bly en te oorleef,” sê
Brett. “Ons glo ‘wat jy saai sal jy maai’
en daarom gebruik ons beproefde
Simmentalerbeeste. Ons het tot die

Die nageslag van die kommersiële kudde
word soos volg grootgemaak:
• Die Brahman-tipe speenossies word
vir twee winters op die veld aangehou en as vet, veldgeteelde AB- en
B-grade verkoop.
• Die verse word teruggehou en
op die veld gehou totdat hulle kalf,
waarna hulle slegs hooi of mieliereste ontvang.
• Die Simmentaler-tipe speenosse word
’n mielie-/kuilvoergebaseerde rantsoen
in die plaasvoerkraal gevoer, en het
’n beraamde gemiddelde daaglikse
toename (GDT) van ongeveer 1,85kg
per dag.
Die belangrikste aspek van aanpasbaarheid is funksionaliteit en ekonomiese
lewensvatbaarheid, en volgens Brett
bewys dié ras keer op keer sy potensiaal
in hierdie opsig.
Buiten dat die Simmentalerkudde
letterlik vir hulself betaal, het hulle baie
goeie hoewe. Dit het natuurlik die
voordeel dat die diere in die meeste dele
van Suid-Afrika gedy. “Ons boer in ’n bergagtige gebied met koue winters, en dit

Voldoende melkproduksie beteken kragtige speenkalwers.
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gevolgtrekking gekom dat dit ’n ras is
wat met minimale insette onder besonder
moeilike toestande uitblink.”
Wat die wit Brahmane en Simmentalers
betref, word vroegryp-tipe diere geselekteer gegewe die feit dat hierdie diere nog
altyd in hulle omgewing floreer. Die
Newborns paar Simmentaler-tipe koeie
met Brahmanbulle, en Brahman-tipe koeie
met hul twee-jaar oue Simmentalerbulle.
“Ons bestuur sowat 2 000 teelkoeie,
waarvan 150 Simmentalerstoetkoeie
is – hulle word gebruik om bulle vir die
kommersiële kudde te teel. Dit is vir ons
belangrik om stoetbulle by noemenswaardige telers aan te koop, aangesien
ons voortdurend daarna streef om ons
stoetery te verbeter. Dit syfer uiteindelik
deur na ons kommersiële kuddes,” sê hy.
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is merkwaardig hoe ons koeie net aanhou
presteer onder hierdie omstandighede.”

Genetiese eienskappe vir seleksie
Basterkrag, wat verwys na eienskappe
wat beter as dié van beide ouers is,
is ’n baie belangrike aspek in hul
boerdery. “Ons vind dat die
Brahman-Simmentaler-kombinasie goed
werk,” sê Brett. “Aan die een kant bring
die Simmentaler easy fleshing, melk, ’n
funksionele raam, goeie temperament
en vrugbaarheid na die tafel. Aan die
ander kant dra die Brahman tot gehardheid, goeie moedereienskappe, haargehalte en langslewendheid by.”
Die Newborns se seleksieproses is
grootliks op loopvermoë gebaseer, en
heelwat klem word op die bulle se
voete geplaas. “Aangesien ons in
uitdagende toestande boer, is dit
belangrik dat die beeste aangepas is
om lang afstande te kan loop en
berg uit te klim. Ons selekteer slegs
beeste met goeie konstitusie op die
veld, en ons selekteer hulle letterlik
in hul ‘werksklere’, in hulle natuurlike
omgewing. In beginsel hou ons geen
passasiers in die kudde aan nie.”
Dit beteken dat ’n koei moeiteloos
moet kan beweeg, opeenvolgend moet
kan kalf en ’n kalf wat op standaard is
kan grootmaak. “Ons vroulike beeste
word suiwer op grond van hul prestasie
op die veld, hul konstitusie en vrugbaar-

Met Lesotho maar net 30km vanaf die plaas, is veediefstal dikwels ’n probleem. Beeste word twee
keer per week getel en daagliks nagegaan.

heid geselekteer. Hulle moet inpas of
hulle is uit, en met dié benadering het
ons die tipe bees geselekteer wat in ons
omstandighede floreer.”

Paringspraktyke en genetika
“Al die verse op die plaas word jaarliks
kunsmatig geïnsemineer sodra hulle
natuurlik op hitte kom. Wat genetika en
volhoubaarheid betref, is ons baie streng

op ons stoetkoeie se eienskappe vir
vrugbaarheid en hoewe.”
Hulle koop gereeld Simmentalerstoetbulle by goeie telers van regoor die land
aan. Hierdie bulle word op tweejarige
ouderdom gebruik en ná die teelseisoen
word hulle weer aan ‘n seleksieproses
onderwerp. Bulle wat strukturele foute of
swak kondisie toon, word uitgeskot. Brett
sê hulle bulle word op driejarige ouderdom verkoop, en sal vanjaar saam met
die Garrisford-stoetery by die Suid-Natalse Brahmanveiling verkoop word.
Die Intsizwa-stoet bestaan uit 150
koeie met ’n gemiddelde tussenkalfperiode (TKP) van 376 dae. Hulle gebruik
die stoetkoeie om bulle te teel wat in hul
kommersiële kudde gebruik kan word.
Brett sê die gemiddelde besettingsyfer
het oor die afgelope dekade 93% bereik,
met ’n gemiddelde speengewig van ongeveer 260kg op ses-en-’n-half maande.
“Danksy ons rasegte Brahman- en
Simmentalerbulle, en korrekte toepassing van die basiese beginsels, is ons in
2010 as Voermol se Nasionale Beesboer
van die Jaar aangewys. Ons is trots op
dit wat ons tot dusver kon bereik.”
Vir meer inligting, kontak
Brett Newborn by 083 412 1937
of newborn@snowvalley.co.za.

Brett Newborn.
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Die hart van ’n studiegroep: Aktiewe
ondersteuning en gedeelde belange
Deur Izak Hofmeyr

D

ie Hoogland Simbra- en
Simmentaler-studiegroep
bestaan reeds vanaf 2010,
maar dit is eintlik eers in die
laaste vyf jaar of so dat die
studiegroep werklik momentum gekry
het en aktief probeer waarde toevoeg.
So sê Willem Botha, die studiegroep
se voorsitter en eienaar van Tendele
Simmentalers by Senekal.
Hy sê die idee is dat elke lid op die
ou end ’n beurt kry om vir ’n twee-jaar
termyn in die voorsitterstoel te sit. Die
huidige ondervoorsitter is Nerissa van
Niekerk van Zarissa Simbras by Ficksburg,
en Maraldi Steenkamp van Waroja
Simbras by Warden is die sekretaresse.

Die Jongbulskou
Een van die redes agter die studiegroep
se momentum was die ontstaan van die
jaarlikse jongbulskou, wat deesdae algemeen as die ‘bulletjiedag’ bekend staan.
Die konsep van die Hoogland-studiegroep se Jongbulskou het ontwikkel toe
’n alternatief vir die normale meerdaagse
skoue in die land gesoek is, maar sonder
om die publisiteit verbonde aan so ’n
groot skou in te boet.
Daar is vier klasse (twee vir elke ras),
naamlik ’n kalfklas en ’n juniorklas, met
die onderskeid in ouderdom sodanig,
dat die juniors vroeg in die jaar gebore is
en die kalwers later.
“Ons wou ’n vinnige en maklike manier skep waarop mense sommer twee
bulle op ’n waentjie kon laai en vir die
dag deurry om mee te ding. Vanaand is
hulle weer by die huis. Ons het dit eintlik
ook ’n ‘nie-haltermak’ skou gemaak,
om juis vir dié ouens moeite te spaar om
eers hul diere aan die halter gereed te
kry,” vertel Willem.
Wat die tydsberekening van die
bulletjiedag betref, sê hy, het hulle dit
só probeer inpas dat die saaiboere dan
reeds geplant en gespuit het. Dan is daar
’n klein gaping in hul besige skedules

Lede van die Hoogland-studiegroep tydens vanjaar se Jongbulskou by Bethlehem. Voor van links
is Pieter Coetzee van Telwiedré Voere, Lourens Muller en Johan de Jager. In die middelry van links
staan Rick Dell, Nerissa van Niekerk, Maraldi Steenkamp en Marie Beukes. Agter van links is Niel van
Heerden, Pieter Meyer, Willem Botha (voorsitter van die studiegroep), Daniel Kotzé, Gerrit Viljoen,
Gerhard Beukes en Riaan van Zyl.

tydens die laaste deel van Februarie,
maar dit moet ook in gedagte gehou
word dat daar nog nie tyd was om die
beeste solank mak te maak nie.
“Prestasie op ons bulletjiedag is nie
te versmaai nie. Die aantal diere wat
hierheen gebring word en die algemene
gehalte van die diere, maak dit ’n stywe
en geloofwaardige kompetisie, waaraan ’n
mens jou eie diere baie goed kan meet.”

Vergaderings van die groep
Afgesien van die bulletjiedag, hou die
studiegroep elke tweede maand vergadering en tree ’n ander lid as gasheer
op, met die verantwoordelikheid om iets
interessant aan te bied.
“Ons het al verskeie interessante temas
gehad, gewoonlik in die vorm van ’n
demonstrasie. So het ons al drukbeweiding en alles wat daarmee saamgaan, as tema gehad. Dan het ’n ander
gasheer weer gedemonstreer hoe hy diere
mak maak om gemaklik aan die hand
in die skouring vertoon te word. Hy het
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gewys watter halters die beste werk en
hoe hulle aangewend moet word.
“Dan was daar ook ’n vergadering by
’n lid wat radiofrekwensie-identifikasie
of RFID-oorplaatjies gebruik, en ons kon
baie goed sien watter voordele dit vir
rekordhouding inhou. Die idee is dat
elke lid aan die einde van so ’n dag met
inligting huis toe sal gaan wat hom of
haar in staat stel om beter bestuursbesluite te neem.”
Geen ledegeld word ingevorder nie,
sê Willem. “Ons benadering is dat ons
nie iemand se geld soek nie – ons soek
daardie persoon. Hy of sy moet van
hulself gee in die vorm van hulp met
organisasie en werk. Die uitwerking hiervan is dat ons nie dormante lede het wat
nooit vergaderings bywoon nie.”

’n Groep wat mekaar ondersteun
Die feit dat hulle steeds op beide die
Simmentaler en die Simbra fokus, ten
spyte daarvan dat die twee rasse nie
meer met mekaar geassosieer word nie,

NFI-P afsluiting
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Simbra - 3 Augustus 2022
Facebook - Hoogland Simbra & Simmentaler Study Group
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sê hy verder, is aan hulle gemeenskaplike geskiedenis te wyte. Daar bestaan
genoeg sinergie tussen die twee rasse
dat die studiegroep besluit het om albei
rasse te bly akkommodeer.
“Ek dink ’n kenmerkende eienskap van
ons studiegroep is dat ons vir mekaar
omgee en mekaar ondersteun. Iemand
het byvoorbeeld eenkeer trigomonose
in sy kudde opgedoen en sy buurman
het hom onmiddellik met bulle gehelp.
Op ’n ander geleentheid het iemand se
plaas gebrand, en ons lede het elk vir
hom ’n vers geneem.”
Nog ’n goeie voorbeeld van die oop
hand wat die lede het, was die gelukkige trekking wat tydens die afgelope
bulletjiedag in Bethlehem plaasgevind
het. Die pryse aan die twee gelukkige
wenners was ’n Simmentaler- en ’n
Simbravers, wat deur lede van die
studiegroep geskenk is.
“Daar was so ’n effense slenter aan
die trekking verbonde,” skerts Willem.
“Dit was oop vir skoolkinders, maar op
voorwaarde dat hulle hul pa’s na die
bulletjiedag moes saambring. Die idee
was om die pa’s aan ons beeste bloot te
stel en daardeur moontlik nuwe kopers
van ons diere te werf.”
Die 13-jarige Wessel Wessels van
Marquard was die gelukkige wenner van
die Simmentalervers, terwyl die 17-jarige
MG Beukes van Petrussteyn die Simbravers gewen het.

’n Gemeenskap wat wyd strek
Hoewel afstand ’n praktiese faktor is,
het die studiegroep nie ’n spesifieke

Die gelukkige wenners van die verse in die trekking by die Jongbulskou. Links hurk MG Beukes,
wat die Simbravers gewen het, en regs is Wessel Wessels, die trotse nuwe eienaar van ’n
Simmentalervers. Die skenkers van die verse was Lovedale Simbras en Tendele Farms Trust.

afgebakende geografiese gebied nie.
Die vertoner van beide die grootkampioenen reserwe Simmentalerbulletjies was
Martiens de Jager van die Gulland
Simmentalerstoet by Rustenburg, terwyl
dr Obakeng Mfikwe van die Lekatu
Simbrastoet by Lichtenburg, die Simbragrootkampioen vertoon het.
’n Baie belangrike aspek van die
studiegroep, beklemtoon Willem, is die
informele samesyn en gesprekke wat
tydens vergaderings plaasvind. “Daardie
gesprekke onder die koelteboom en
langs die braaivleisvuur, en die idees
wat uitgeruil word, is net so belangrik
soos die voorbereide aanbiedings. Lede

Die voorsitter van die Hoogland-studiegroep, Willem Botha. (Foto: Lisa Verwey)
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ondersteun mekaar en ruil idees en raad
uit, wat alles tot die waarde wat lede uit
die studiegroep kry, bydra.”

NVI-toetsing van bulle
Netto voerinname (NVI) is ’n eienskap wat
vir beide die Simmentaler- en Simbratelers
uiters belangrik is. Een van die studiegroeplede, Pieter Meyer, het onlangs juis
’n NVI-toetsstasie by Lindley opgerig.
“Die inname van die Simmentalertoetsgroep was in Maart, en later in die
jaar sal ’n Simbra-inname plaasvind.
Wanneer hierdie toetsresultate bekend
is, gaan ons weer ’n tipe bulletjiedag
hou, waarin ons die diere wat deur die
toets was, met mekaar gaan vergelyk
en fisies beoordeel. Ons glo dat NVI ’n
toenemend belangrike kriterium gaan
word vir teelmateriaalseleksie.”
Wat genetiese meriete betref, is een
van die idees in die pyplyn om ’n lys van
vier of vyf goeie bulle in die Oos-Vrystaatse
omgewing op te stel, met spesifieke eienskappe wat veral in dié omgewing van
belang is. Semen van hierdie bulle sal dan
aan lede beskikbaar gestel kan word.

Vir meer inligting, kontak
Willem Botha by 082 782 3055
of besoek die Hoogland-studiegroep
se Facebook-blad by
www.facebook.com/Hooglandsim/.
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Ekstra waarde in enige kudde
Deur Izak Hofmeyr

W

aardetoevoeging
is die grondslag vir
seleksie by Tendele
Simmentalers. “Ek
wil aan die kopers
iets gee wat hul kuddes sal verbeter,”
sê Willem Botha, eienaar van Tendele
Simmentalers in die Senekal-omgewing
van die Oos-Vrystaat.
Die eerste waardevolle eienskap wat
vir hom belangrik is, is vrugbaarheid.
Klem word op vroulike diere se tussenkalfperiodes en vroeër kalwings gegee.
Netto voerinname (NVI) is eweneens
belangrik. Al sy kuddevaars, sê Willem,
het al nageslag in ’n voeromsettoets by
’n NVI-toetsstasie gehad. “Ons weet
dus watter kuddevaars hierdie eienskap
oordra, want dit is objektief gemeet.”
Rekordhouding speel ’n groot rol,
omdat meer gereelde instuur van gewigte
en dokumentering van eienskappe die
volledigheid van prestasiemeting verbeter.
Met meer eienskappe wat gemeet word,
verhoog die akkuraatheid van die datastel
per dier. Visuele beoordeling vind ook
telkens plaas wanneer die beeste kraal
toe kom vir inentings of behandelings, en
punte word toegeken vir bouvorm.
Diere word ook geskandeer om vetaansameling, binnespierse vet en oogspiergrootte te meet. Vetaansameling

op die ribbes en lende beteken dat
die dier vroeër slaggereed gaan wees.
Binnespierse vet hou direk verband met
die smaak van die vleis, terwyl ’n groot
oogspier op gespierdheid dui, wat ’n
aanduiding is van die dier se vermoë om
op die veld te gedy.
Ouerskapbepaling word met
DNS-ontledings gedoen, en daar word
ook bepaal of ’n dier ’n draer is van
sekere voordelige gene, byvoorbeeld
die poenageen.

Waardetoevoeging onderskryf Willem se
teelbeleid.

Ontwikkeling van die stoet
“Tendele Simmentalers,” vertel Willem,
“het in 2008 ontstaan toe ek tien
Simmentaler-koeie gekoop het. Ek het
my getalle voortdurend uitgebrei deur
koeie met kalwers by produksieveilings
aan te koop. In 2014 het die stoet ’n
groot hupstoot gekry toe my skoonpa,
Jan Hattingh, sy Salerika Simmentalerstoet uitverkoop het en ek ’n klompie van
sy beste verse vóór die veiling kon kry.”
Alles was egter nie maanskyn en rose
nie. In 2017 het hy sy eerste produksieveiling gehou, maar gemiddeld beswaarlik meer as slagwaarde vir sy diere gekry.
Dit het hom laat besef dat kopers iets
meer soek. Om waarde toe te voeg, het
hy besluit om sy seleksiekriteria uit te
brei en ’n beter datastel vir sy diere te

Die bul LN17138. Sy nageslag het elk uitstekend in verlede jaar se NVI-toets presteer.
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genereer. “Die veilings in 2020 en 2021
het heelwat beter gegaan. Ek het ’n
goeie 25% beter pryse gerealiseer.”
Willem glo sy diere moet in enige
kudde waarde toevoeg, hetsy ’n kommersiële of stoetkudde. “Kommersiële
kopers het nie elke jaar ’n bul nodig nie,
maar as hulle terugkom vir nog, beteken
dit jy is op die regte pad.”

Staatmaker-bulle
Daar is twee bulle wat hy veral in sy kudde
gebruik het, sê Willem, wat uitstaan ten
opsigte van die eienskappe wat hy in die
kudde wou vestig. Die eerste is Salerika
Bravo, wat in 2015 die Vleissentraal
Bulgroeitoetsklas op Bloemskou gewen
het. Die tweede, Salerika Buurman, is in
dieselfde jaar as die Supreme Beef-reserwekampioen by die Royal-skou aangewys.
Die bul LN17138, wat ’n Buurman-seun
is, se nageslag het baie goed in die
2021-NVI-toets presteer.
“Wanneer ’n teler jong bulle vir
NVI-toetse inskryf, kies hy vier of meer
seuns van een vaar om ’n kontemporêre
groep te vorm. Dit gebeur min dat
al daardie bulletjies bogemiddeld vir
voeromset toets, maar met LN17138
se seuns het dit wel gebeur. Elf van sy
seuns sal op vanjaar se produksieveiling
op 5 Oktober aangebied word.”
Vir meer inligting, kontak
Willem Botha by 082 782 3055.
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Só lyk ’n winsgewende karkas
Deur Andries Gouws

’n Groep Simmentalertelers
in die Noordwes-provinsie
is besig met groeitoetse en
’n karkas-evalueringsprojek
om hul eie winsgewendheid
te verbeter, hul bulle
onder kommersiële telers
te bevorder asook om die
beesras vaartbelyn te maak
om by nuwe tendense in
die vleisbedryf aan te pas.
Martiens de Jager (sr), visepresident van
Simmentaler SA, is die dryfveer agter
dié projek, en hy glo ’n produsent moet
deesdae waarde tot sy produk toevoeg.
Hoe groter hy sy omset uit die boerdery
kan maak, hoe groter is die geleentheid
om meer wins te verdien.
Produsente kan waarde toevoeg
deur hul speenkalwers op die plaas vir
voerkrale voor te berei of selfs slaggereed
te maak. Ander geleenthede sluit in

om ’n kontrak met ’n voerkraal te sluit
om die kalwers teen ’n vasgestelde fooi
slaggereed te maak en hulle dan self te
verkoop.
Vandat Martiens sowat 30 jaar gelede
as deeltydse boer ’n slaghuis gekoop
het, het hy direk met die verwerking
van karkasse, die gehalte van vleis,
en verbruikers se voorkeure te make.
Vandag boer hy op Vlaknek digby Koster
op ongeveer 3 500ha. Hy bedryf ook
’n voerkraal waarvoor hy sowat 4 000
beeste aanhou.
In die voerkraal staan daar sowat
2 000 beeste en elke tien dae slag hy
120 van sy eie beeste om gedeeltelik in
die drie slaghuise wat hy bedryf te
voorsien. Hy beplan om sy slaghuise
na vyf uit te brei. Hy bedryf ook die
Gulland Simmentalerstoet van sowat
450 teelkoeie.

Groei- en karkasevalueringsprojek
Die projek wat hy geïnisieer het, behels
dat die elf telers wat deelneem al die
bulkalwers wat hulle speen aan ’n
groeitoets by die Gulland-voerkraal

Die drie karkasse wat die beste punte behaal het, van regs na links. By die karkasse, van regs, is
Malcolm Moodie, voorsitter van die SA Vetveebeoordelaarsvereniging, Martiens de Jager (sr) en
Hennie Gerber van Samic.
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onderwerp. Tydens die eerste 140 dae
kry die kalwers ’n aanvangsrantsoen
sodat die diere nie skade aan hul rumens
opdoen nie.
Aan die einde van dié tyd selekteer
die telers dan van hul eie bulkalwers wat
hulle self wil gebruik of by veilings of uit
die hand wil verkoop. Vetvee- en senior
beoordelaars van Simmentaler SA help
om die funksioneel doeltreffende bulle
uit te soek. Martiens koop die bulle wat
oorbly teen markprys by die telers en
rond hulle in sy voerkraal af om geslag
te word. Hy aanvaar dat die diere se
voerdoeltreffendheid dieselfde is en dat
hulle 57% sal uitslag.
Hy en die deelnemende telers is van
plan om dié stelsel te verfyn om ander
eienskappe ook in ag te neem. Dit sal
hulle help om bulle te selekteer wat
nageslag sal oplewer met karkasse wat
meer winsgewend vir die vleisbeesboer
sal wees.

Bul- en karkasbeoordelingsdag
Só ’n groeitoets is onlangs weer afgehandel en die telers sowel as produsente
van die omgewing is genooi om dié
mini-boeredag by te woon. Die ongeveer 220 bulkalwers wat die groeitoets
deurloop het, is op die hoef beoordeel
en bespreek, sodat produsente kon sien
waarop beoordelaars klem lê.
Ongeveer 30% van die kalwers wat
tydens die toets die swakste gegroei het
en nóg 20% met ’n swak bouvorm, is
uitgeskot. Dit het hulle gelos met 105
jong bulle wat met ’n afrondingrantsoen
slaggereed gemaak is. Uit dié groep
is die 16 bulle wat volgens die beoordelaars die beste karkasse behoort te
lewer, dan op die hoef uitgesoek en
geslag. Ná slag is die karkasse beoordeel
en kon produsente by die Koster-abattoir
sien wat onder die vel van dié diere wag.
Elk van die karkasse is deur Hennie
Gerber van Samic bespreek en beoordeel.
Hy het uiteindelik die beste drie karkasse
aangewys. Sy siening was dat al 16 karkasse van die jong Simmentalerbulle
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uitstekend met karkasse van al die vleisbeesrasse wat normaalweg geslag word,
kan meeding. Die karkasse is aan die
hand van vetverspreiding en bouvorm
beoordeel.
Tydens beoordeling, het Hennie gesê,
kyk hy na vetverspreiding en spierontwikkeling in die agterkwart, middelstuk en voorkwart. Al drie dele van die
karkas moet in balans wees. Daarby is
die mark vir beesvleis besig om te
verander en van die vleis in die voorkwart behaal deesdae dieselfde prys in
die kleinhandel as die gewilde snitte in
die agterkwart.

Uitslae van die beoordeling
Martiens (jr) het die syfers verwerk en
gesê die gemiddelde uitslagpersentasie
van die 105 diere was 62,16%. Die
karkas waaraan die meeste punte toegeken is, se uitslagpersentasie was net
meer as 65% en die wins wat op die
karkas gemaak is (teen die heersende
vleisprys en nadat al die koste, van die
koop van die speenkalf tot slag, ingereken is), was R8 075. Die wins op die
karkas wat die tweede meeste punte
behaal het was R5 286, en die karkas
wat derde geplaas was, het ’n wins van
R4 004 gerealiseer.
Interessant genoeg het die karkas
wat die minste punte behaal het en
gepenaliseer is ten opsigte van vetverspreiding en ’n swakker vulling van die
lende, ’n wins van R5 290 gerealiseer.

Dit is toe te skryf aan die besonderse
lengte van die karkas.
Martiens (sr) sê al die data sal verwerk
word soos wat die projek vorder. Die
data kan ‘n aanduiding gee watter
teeldiere, en veral bulle, gebruik moet
word om die beste waarde tot die
vleisbeesboer se produk toe te voeg.
Die hele projek behels ’n leerproses vir
produsente van die omgewing en is veral
daarop gemik om Simmentaler-telers te
help om diere te teel wat vordering na
dié teeldoelwit kan versnel.

Simmentalers en die vleismark
Hy sê die persepsie bestaan dat
Simmentaler-karkasse te groot vir die
mark is. Die resultate van hierdie
slagting wys egter dat Simmentalerkarkasse met enige ander vleisbeesras
kan meeding.
Dit is ook sy siening dat die vleismark
– plaaslik én internasionaal – besig is
om te verander. Weens ’n skaarste aan
instrukteurs om blokmanne op te lei,
word daar in die rigting van ontbeningsaanlegte beweeg wat die karkasse
verwerk en hoofsaaklik snitte aan die
kleinhandel voorsien. Saam met die
gehalte van die vleis gaan uitslagpersentasie ’n al hoe groter rol in die
winsgewendheid van slagbeeste begin
speel, meen hy.
Daarvoor is beeste met die regte
bouvorm nodig, wat ’n gebalanseerde
karkas met die regte vetbedekking kan

Hennie Gerber van Samic wys presies waarna produsente moet kyk om ’n goeie karkas te
produseer.
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Martiens de Jager (sr).

lewer. Talle produsente sukkel steeds
om die vetbedekking op lewende
beeste waar te neem. As hulle egter die
karkasse gesien het, weet hulle beter
hoe, waar en na wat hulle moet kyk.
Dieselfde geld vir bouvorm. As die
karkasse langs mekaar hang, is dit
makliker om die lengte daarvan, die
sprong van rib en spierontwikkeling van
die gesogte snitte te sien, asook waar
tekortkominge voorkom.
Martiens sê sy doelwit is om die
Simmentaler-beesras te verbeter en om
produsente te oortuig van die goeie
waarde wat dié diere bied, asook hoe
uitstekend Simmentaler-bulle in kruisteelstelsels gebruik kan word.

Vir meer inligting,
kontak Martiens de Jager
by 083 306 3304 of epos
martienssnr@gulland.co.za.
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Stoetteling:
Geen kortpaaie na winsgewendheid
Deur Christal-Lize Muller

M

alemba-boerdery naby
Vryburg in Noordwes se
Simmentalerstoetery is
56 jaar gelede gevestig
en is steeds ’n voorloper
in die bedryf wat waardetoevoeging
betref. Kommersiële telers vertrou op
dié goed-gevestigde handelsnaam.
Jacques Swart, wat aan die stuur van
sake is, sê sy pa, Andries, het destyds
’n stewige grondslag vir die Simmentalerstoet gelê. Dié grondslag was op
winsgewendheid geskoei. Jacques het
hierop voortgebou nadat hy in 1994 by
die boerdery aangesluit het.
Hy sê stoetteling is ’n langtermynprojek en daar is geen kortpaaie na
winsgewendheid nie. Eers wanneer die
toepassing van ’n goeie teelbeleid uiteindelik die verlangde produk oplewer, kan
daar begin word om ’n handelsnaam te
bou. Dít neem ook tyd.
Volgens Jacques is die hoofdoel van
stoetteling om genetiese vordering aan
kommersiële telers te lewer. Sy teelbeleid
behels die handhawing van ’n goeie
balans tussen al die dier se genetiese
eienskappe. Hy selekteer nie vir ’n enkele
eienskap nie, want hy wil vordering in
ál die belangrike eienskappe bewerkstellig. Wat genetiese eienskappe soos
aanpasbaarheid, groei, langslewendheid
en vrugbaarheid betref, meen hy dat ’n
konstante vordering van tussen 2 en 3%
per jaar nagestreef behoort te word.

Die waarde van ’n stoetkoei lê nie
daarin dat sy noodwendig meer geld
kos nie, want sy vreet net soveel soos ’n
kommersiële koei, maar haar waarde,
en die waarde wat die teler uit haar kan
ontsluit, is hoër as dié van ’n kommersiële koei.
’n Groot verskil tussen ’n stoet- en
kommersiële kudde, verduidelik hy, is
die bykomende administrasiekoste, en
die ekstra tyd en werk wat stoetteling
verg. Jacques sê die korrekte insameling
en toepassing van bykomende inligting
by stoetkuddes, moet dit vir die stoetteler meer as die moeite werd maak,
nog voordat enige verdere waarde uit ’n
dier verkry word. “Die ekstra doeltreffendheid wat jy daardeur uit jou koeie
verkry, moet al hierdie koste dra, plus
nog meer.”
Die insameling van inligting stel die
stoetteler in staat om korrek te selekteer,
en dít dra tot doeltreffende diere by. Dan
is die voordeel wat uit ’n stoetkudde

verkry word, baie meer lonend as met ’n
kommersiële kudde.
Met die ekstra tyd wat ingesit word
om ’n koeikudde te bestuur, ken die
stoetteler sy koeilyne goed ten opsigte
van vrugbaarheid, konstitusie en kalfpersentasie, en ’n bul word dan uit daardie
koeilyn geselekteer vir kuddeverbetering.

Vrugbare koeie en aangepaste bulle
Jacques meen ’n stoetkudde moet sodanig bestuur word, dat dit ’n speenpersentasie van minstens 95% handhaaf,
ongeag die rastipe. Die toepassing van
korrekte bestuurspraktyke oor tyd lei tot
vrugbaarheid. “Dit is óf die koei óf die
kalf wat die huur betaal, en sentiment
en seleksie loop nie hand aan hand nie.
As daar dan groot getalle goeie gehalte
verse is wat inkom, hoekom sal ek plek
wil hou vir koeie wat nie kalf nie?”
Volgens hom is die voorbereiding
van ’n bul nog ’n belangrike aspek wat
tot winsgewende stoetteling bydra. Om

Stoet- vs. kommersiële waarde
Volgens Jacques verskil die kapitale waarde van ’n kommersiële kudde van dié van
’n stoetkudde. Die waardeverskil tussen
’n goed-geteelde, gekeurde stoetkoei en
’n kommersiële koei kan maklik R15 000
per koei beloop. Met grondpryse wat die
hoogte inskiet, kan ’n goeie opbrengs op
belegging verdien word deur die duurste
moontlike vroulike diere, wat die hoogste
waarde het, te teel.

Die moeite en tyd wat Jacques insit om sy koeikudde geneties te verbeter, gee vir hom ’n rendement
bestaande uit diere met verhoogde doeltreffendheid wat baie meer werd is.

SIMM-biose

22 Mei 2022

BESTUUR

’n bul van jongs af te voer, lewer dalk
’n fisiese mooi dier, maar dit is ’n duur
proses, terwyl stoettelers die gevaar loop
dat hulle bulle dalk nie by die kommersiële koper, wat hoofsaaklik ekstensief
boer, gaan aanpas nie.
Jacques se veldaangepaste bulle word
daarom elke vier maande geëvalueer.
Daar word vanaf speen deurlopend vir
strukturele korrektheid geselekteer, maar
ook vir die dier se aanpassingsvermoë op
die veld. “Ek dink dit speel op die einde
van die dag ’n bepalende rol in terme
van die eindproduk wat aan die kliënt
gelewer word,” sê hy.

Bulbemarking en winsgewendheid
Jacques bemark sy bulle op die ouderdom van twee-en-’n-half tot drie jaar.
Hy mik daarna om 86% van die bulle
wat hy teel, binne ’n 200km radius van
sy plaas te verkoop. Nagenoeg 83% van
dié verkope is aan kliënte wat herhaaldelik van sy bulle koop. Dit speel ook ’n
belangrike rol in winsgewende stoetteling, want om lang afstande af te lê
om ’n enkele bul by ’n veiling aan te
bied, is nie lonend nie.
Met produksieveilings fokus hy op die
gemiddelde prys van al die bulle. Resultate word nie gemeet aan die duurste
bul wat verkoop is nie. “Ons aanbieding is goed genoeg sodat daar nie ’n
reuse-verskil tussen die duurste en die
goedkoopste bul is nie, en dit beteken
dat ons dan ’n gehalte aanbieding aan
die mark gelewer het.” Hy sê dít is meer
bepalend van winsgewendheid as die
geld wat vir die duurste bul opgedok is.

Rastipe en die koste van bulle
Die tipe beesras waarmee geteel word,
speel ook ’n belangrike rol in winsgewende

Jacques Swart glo winsgewende stoetteling behels die lewering van ’n produk met die nodige
potensiaal binne die korrekte gebied, tesame met die doeltreffende bestuur van koste.

stoetteling. Jacques glo die Simmentaler
se uitstaande kruisteelvermoë skep ’n
goeie mark, en boonop is dit een van
die rasse in die wêreld met die grootste
genetiese poel. Dít dra daartoe by dat ’n
stoetteler met die minste geld die beste
genetiese vordering kan maak, wat
natuurlik gelykstaande aan winsgewendheid is. Hy sê Simmentalerbulle is redelik
beskikbaar in die mark, en hy verkoop
teen ’n billike prys.
Daar moet egter realistiese verwagtinge wees rondom wat ’n kommersiële
produsent vir ’n goeie bul kan betaal.
“Die gemiddelde kommersiële produsent
kan nie bekostig om R300 000 vir ’n
bul uit te gee nie, want daar word nie
noodwendig ekstra voordeel uit getrek
nie. ’n Stoetteler moet die korrekte vlak
vind waarteen dit vir die kommersiële

Volgens Jacques is daar geen plek vir sentiment in stoetteling nie. ’n Groter aantal diere maak
dit makliker om streng seleksiedoelwitte toe te pas, maar met ’n kleiner kudde moet daar
eweneens verseker word dat dieselfde seleksiebeginsels deurgaans toegepas word.
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produsent die moeite werd is om sy bulle
aan te koop, sodat dit vir albei partye ’n
winsgewende transaksie is.”

Diversifisering en winsgewendheid
Jacques sê verskillende boerderyvertakkings wat nie van dieselfde
hulpbronne afhanklik is nie, maak ook
’n groot verskil in ’n boerdery se wins
en volhoubaarheid. Malemba-boerdery
se hoofvertakking is aartappelproduksie.
Hulle gaan egter ’n stap verder en plant
goeie weidings op landerye waar aartappels uitgehaal is. Daardeur verhoog
hulle die drakrag van die plaas aansienlik.
“Ons plant een keer elke agt jaar
aartappels op dieselfde grond aan en as
ons klaar is, vestig ons weidings waarop
die stoetkudde loop.” Kuddegesondheid
word ook in die proses verbeter, terwyl
die mikrobiologie van die grond herstel.
So word daar na agt jaar ’n beter aartappelopbrengs gelewer.
Die aangeplante weidings bestaan uit
borseltjiegras en wit- en bloubuffelsgras,
wat sodanig saamgestel is om grondgesondheid te bevorder. Die sinergisme
tussen die twee vertakkings dra dus ook
tot die algehele winsgewendheid van sy
boerdery by.
Vir meer inligting,
stuur ’n epos aan Jacques Swart
by malembas@gmail.com.
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Word aanvullende voeding
op die plaas optimaal benut?
Deur prof HO de Waal, Departement Vee-, Wild- en Weidingkunde, Universiteit van die Vrystaat

G

root dele van Suid-Afrika
bestaan uit natuurlike
weiding (veld) wat deur
plaasvee en wild benut
word. Daar kom heelwat
verskille voor in die samestelling en
bedekking van veld. Hoewel min
wetenskaplike bewyse bestaan vir
noemenswaardige voordele wat met
sommige lekke op veld verkry word,
is dit algemene praktyk om ’n groot
verskeidenheid lekke aan weidende
diere te gee.

Ken jou veld en omstandighede
Klimaat, veral reënval, beïnvloed
beide die hoeveelheid beskikbare
droëmateriaal en die gehalte van veld –
spesifiek die proteïeninhoud en verteerbaarheid daarvan. Dit lei tot verskille in
veldproduksie en gehalte tussen droër
en natter jare, asook tussen seisoene, en
bepaal die langtermyn-weidingskapasiteit
van die veld. Laasgenoemde is die oppervlakte veld (hektaar) wat ’n diere-eenheid
benodig – die getal diere wat op die veld
aangehou kan word.

Goeie kennis van veld- en veebestuur
speel ’n bepalende rol om diere se
produksie te optimaliseer. Gebrekkige
kennis is dikwels waarom die ‘inherente
swak gehalte van veld’ as rede voorgehou
word om vermeende tekorte met lekke
‘reg te stel’. Onvoldoende weidingsmateriaal op veld is egter ’n groter
probleem as gehalte.
Eers wanneer jy jou veld ken en verstaan, en jou veegetalle en produksiestelsel by jou spesifieke omstandighede
pas, kan aanvullende voeding werklik tot
sy reg kom. Binne hierdie konteks het
aanvullende voeding groot waarde. Om
uit die bak te voer is egter nié ’n plaasvervanger vir goeie veld- en veebestuur
nie.

Verteringstelsel van herkouers
As gasheer bied herkouers met hul unieke
verteringstelsel ideale omstandighede vir
mikrobes in die groot- en ruitjiespens,
wat in simbiose met die gasheerdier werk.
Mikrobes breek onder meer sellulose
(mikrobiese fermentasie of veselvertering)
in plantmateriaal af na eenvoudiger

voedingstowwe en vervaardig ook nuwe
mikrobeproteïene en wateroplosbare
B-vitamiene.
Seisoenale tekorte aan ruproteïen
in weidingsmateriaal kan met ’n
nieproteïenstikstof (NPN)-bron soos
voergraad-ureum (wat mikrobewerking
bevorder) aangevul word – dit is die
beginsel waarop die sogenaamde
rumenstimulerende lekke werk. Die
rumenfunksie in suipkalwers en -lammers
ontwikkel egter nog. Dus moet natuurlike proteïenbronne eerder as NPN in
sulke lekke gebruik word.

Praktiese veeproduksiestelsels
Implementering van praktiese veeproduksiestelsels op veld sal realistiese vlakke van
diereprestasie lewer. Dit behoort met slegs
strategiese aanvulling van bewese voedingstekorte, soos spesifieke minerale
en soms ook ’n stikstofaanvulling (N),
voldoende te wees.
Afhangend van die natuurlike brak
wat in veld voorkom, kan die fisiologiese
behoeftes van beeste en skape aan
natrium (Na) met ’n soutlek (NaCl)
bevredig word. Die gemiddelde daaglikse innames moet egter streng beperk
word tot 80g NaCl vir beeste en 8g NaCl
vir skape.

Fosfortekorte

Dit is nie ’n uitgemaakte saak dat aanvullende voeding altyd die gewenste resultate lewer nie. Maak
seker jy kan die resultate tasbaar meet. (Foto: Lisa Verwey)
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Herkouers het die vermoë om diëte van
goeie gehalte uit beskikbare weidingsmateriaal te selekteer. Op sekere veldtipes kan tekorte aan spesifieke minerale
soos fosfor (P) soms voorkom en moet
dit dus strategies in ’n soutfosfaatlek
aangevul word.
Armoedsvlakte, naby Vryburg, toon
die mees ekstreme bewese P-tekorte in
Suid-Afrika en gevolglik moet reproduserende koeie in dié omgewing met
16g P/dag van laatdragtigheid tot midlaktasie (September tot Februarie) en
9g P/dag van Maart tot Augustus aangevul
word. Daaglikse soutinname moet egter
steeds tot 80g NaCl/dier beperk word.

BESTUUR

Eers wanneer jy jou veld ken en verstaan, en jou veegetalle en produksiestelsel by jou spesifieke
omstandighede pas, kan aanvullende voeding werklik tot sy reg kom. (Foto: Lisa Verwey)

Elders in die land wissel die graad van
P-tekorte en behoort dit deurgaans slegs
oordeelkundig aangevul te word.

Ureumaanvulling
Ureum is die eindproduk van stikstofmetabolisme (N) in diere, maar is ook
’n NPN-bron in herkouervoeding. Dit
is egter belangrik om te verstaan dat
ureum as N-bron hoogstens in die
onderhoudsbehoefte van herkouers op
veldweiding kan voldoen – niks meer
nie. Trouens, ureum is dodelik wanneer
diere skielik groot hoeveelhede inkry. Dit
gebeur byvoorbeeld wanneer NPN-lekke
natreën.
Die maksimum hoeveelheid ureum
wat ’n bees per dag mag inneem, is
sowat 50g. Die ou ‘Potchlek’ word uit
gelyke dele voergraad-ureum, mieliemeel, dikalsiumfosfaat en growwe
veesout saamgestel. Met ’n daaglikse
lekinname van 200g/dier, is die inname
dus 50g ureum, 50g mielies, 50g dikalsiumfosfaat en 50g sout/bees/dag.
In die somerreënvalgebiede behoort
die lek in die winter meestal voldoende
te wees, mits daar natuurlik genoeg
beskikbare droëmatariaal (ruvoer) op die
veld is.
Die beperking op die benutting van
NPN is nie die herkouer self nie, maar
die rumenmikrobes se vermoë om ruvoer
te benut, die tempo waarteen rumenfermentasie plaasvind en waarteen N

benut word vir die de novo-vorming
van mikrobeproteïen. Afgesien van die
wesenlike gevaar van vergiftiging, sal die
inname van meer as 50g ureum onder
sulke omstandighede dus bloot in die
urine uitgeskei word.

Byvoeding vs. aanvulling
’n Duidelike onderskeid moet tussen
aanvullende voeding en byvoeding
getref word. Met ’n lek word eenvoudig
bedoel die inname van klein hoeveelhede
gekonsentreerde voedingstowwe soos
Na, P of N. Die sogenaamde produksielekke (bestaande uit energie- en proteïenbronne en verskeie minerale) word egter
in groot hoeveelhede aan weidende vee
op veld gegee.
Met aanbevole innames vir beeste
van meer as 1kg/dier/dag kan dit nie
meer as lekke beskou word nie, maar
inderwaarheid as byvoeding. Dit wil sê,
bykomend tot die inname van droëmateriaal van die veld af, word ’n relatief
groot hoeveelheid bykomende kos in
krippe aan die diere gevoer. Elke produsent
moet deeglik oor die finansiële voordele
van sulke praktyke besin.

Hoë insetkoste
Vele aansprake word oor sogenaamde
‘goeie’ resultate gemaak, maar dit is nie ’n
uitgemaakte saak dat aanvullende voeding
altyd die gewenste resultate sal lewer nie –
veral gegewe die hoë insetkoste.
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Voordat met ’n grootskaalse aanvullende
voedingsprogram begin word, moet die
volgende vrae krities beantwoord word:
• Wat is die doel met die aanvullende
voeding? Moet proteïen, energie, ’n
kombinasie van proteïen en energie,
of minerale aangevul word? Moet
sekere diere net in massa toeneem?
Moet droë diere op veld makliker
onderhoud handhaaf? Moet laktasie
met aanvullende voedingstowwe
ondersteun word? Moet diere in
verskillende produksiefases spesifieke
tipes en hoeveelhede aanvullende
voeding ontvang?
• Hoe kan die doel die beste bereik
word? Is die minder produktiewe
diere reeds van die veld verwyder om
meer weidingsmateriaal vir die oorblywende diere beskikbaar te stel?
Hoe kan die opsie gebruik word om
die aanvullende voedingsprogram
meer doelgerig en goedkoper vir die
oorblywende diere te maak?
• Kan bepaal word of die doelwitte
bereik is?
Met laasgenoemde faal die meeste goed
bedoelde pogings om die prestasie van
weidende herkouers te verbeter. Daar
word selde gehou by die aanbevole
peile waarteen die aanvullende voeding
verskaf moet word.
Variasie in die inname van aanvullende voeding is meestal onbekend
en word deur vreetspasie, toegang tot
die bakke, peile van aanvulling en die
frekwensie waarteen die bakke gevul
word, beïnvloed. As die voorsiening van
aanvullende voeding nie goed bestuur
word nie, vreet sommige diere hopeloos
te veel, terwyl ander weer min, indien
enige, waarde daaruit put.
Dit is raadsaam om die veeproduksiestelsel(s) teenoor die beskikbare voedingsbron(ne) (veld, veldhooi, aangeplante
weidings en oesreste) op die plaas
indringend te beskou. As dié faktore
optimaal ineengeskakel is, behoort die
strategiese rol en spesifieke aanvullings
wat benodig word, maklik gerealiseer te
word.

Vir meer inligting, kontak
prof HO de Waal by 083 645 8958
of dewaalho@ufs.ac.za.
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Selekteer vir balans – die res sal volg
Deur Christal-Lize Muller

B

alans in die seleksie van bulle
en vroulike diere is vir Pieter
Oelofse en sy pa, Chris,
eienaars van die Taaibosspruit
Simmentalerstoet naby
Lichtenburg in Noordwes, van uiterste
belang.
Pieter se uitgangspunt is dat balans
by ‘n stoetdier nie net ’n enkele eienskap
van die dier behels nie, maar die volle
prentjie in ag moet neem. Hy sê ’n gebalanseerde benadering, waar teelwaardes
én visuele voorkoms tel, is nodig om
waarde tot die kudde te voeg.

Die meerderwaardige Simmentaler
Die stoet is in 1980 deur Pieter se oupa,
Piet Oelofse, gevestig, na hy in 1967 sy
eerste Simmentalerbul op die destydse
Randse Paasskou in Johannesburg
aangekoop het. Pieter sê hoewel sy oupa
aanvanklik op Simmentaler-Afrikanerkruisings gefokus het, het hy vroeg reeds
die meerderwaardige prestasie van die
Simmentalerbulle se nageslag raakgesien.
Daarom het hy later slegs op die Simmentaler gefokus vir kuddeproduksie.
Pieter se oom, ook Piet, het die stoet
aanvanklik saam met Pieter se oupa
bestuur, waarna Pieter en sy pa die
leisels by hulle oorgeneem het. Hy sê die
diere se meerderwaardige prestasievermoë en goeie temperament het hulle
beïndruk.
Volgens hom is die loopkoste van
stoetbeeste dieselfde as vir kommersiële
beeste, maar stoettelers behaal ’n
premie vir geneties meerderwaardige
Simmentaler-beeste. Daarteenoor bereik
kommersiële beeste ’n plafon waarteen
hulle verkoop word.

verbeter nie, maar selekteer eerder vir
ekonomies belangrike eienskappe.
“Ons hou ons teeldoelwitte eenvoudig deur funksioneel doeltreffende diere te teel.” Daarvoor selekteer
hulle vir medium-raam diere (verkieslik
vroegryp), vrugbaarheid, kalwingsgemak en hoë melkproduksie. Hy sê dié
doelwitte word bereik deur ’n balans
tussen teelwaardes en visuele voorkoms
te handhaaf.

Bulaankope en -seleksie
Pieter sê hulle koop nie noodwendig die
duurste bulle by veilings nie, en vermy
oorhaastige kooptransaksies. Hulle doen
hulle huiswerk deeglik en besoek verskeie
kuddes vooraf, om sodoende struktureel
korrekte diere met goeie teelwaardes,
wat sover moontlik geneties onverwant
aan hul kudde is, te identifiseer.
Die belangrikheid van ’n bul se
moeder, haar dogters en susters kan nie
oorbeklemtoon word nie. “Die moeder
van die potensiële stoetbul wat ons wil
koop, moet ’n bogemiddelde melkwaarde en ’n beter tussenkalfperiode (TKP) as
die rasgemiddeld hê.”
Daarby word haar langslewendheid in ag geneem, en baie waarde

word ook aan die vorm, aanhegting
en speenplasing van die uier toegeken, omdat die bul hierdie eienskappe
waarskynlik aan sy dogters sal oordra.
As dit by die bul se eienskappe self
kom, word daar op die skrotum gefokus.
Die skrotumomvang moet binne die rasstandaard wees, want dit beïnvloed die
ouderdom waarop sy dogters puberteit
en vrugbaarheid sal bereik.
Wat fenotipe betref, sê hy, moet
die bul ’n gemiddelde tipe dier wees.
Hy moet goeie bene en kloue hê, en
gemaklik kan stap. “Ons vermy bulle
met ’n growwe beenstruktuur. Lengte
en breedte (regdeur) asook diepte en
balans, is ons goue reël.” Hulle selekteer
ook vir ’n kort, gladde haarkleed.
Geneties meerderwaardige bulle
wat fenotipies en genotipies aan rasstandaarde voldoen, is die doeltreffendste en mees ekonomiese manier
om ’n kudde in geheel te verbeter.
Pieter sê hoewel embriospoelings met
uitstaande koeie sinvol is, glo hy die
genetiese vordering wat daarmee
bereik word, kan geensins vergelyk
met die vordering wat deur die gebruik
van geneties meerderwaardige bulle
bereik word nie.

Funksioneel doeltreffende diere
Pieter streef daarna om hulle teeldoelwitte te bereik, deur ekonomies
belangrike eienskappe in hul kudde
voortdurend te verbeter. Dit bring op
sigself ’n ekonomiese voordeel mee.
Hulle konsentreer dus daarop om nie té
veel eienskappe gelyktydig te probeer

Verse moet vroulik vertoon. ’n Goeie vers se breedte sit in haar borsvloer, maar sy is fyn en vroulik
deur die nek en skouer, en daar is geen grofheid in haar te bespeur nie. (Foto: Lisa Verwey)
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Pieter glo balans in ’n dier behels nie
net daardie eienskappe wat met waarneming van die bees se kantprofiel gesien
word nie. Daar moet ook ’n balans
tussen bespiering en vetneerlegging
wees. Hier selekteer hulle weereens vir
‘gemiddelde’ diere. Oormatig bespierde
vroulike diere wat té droog is, is nie
wenslik nie. Volgens hom is sulke koeie
minder vrugbaar en hul melkproduksie
is swakker as dié van minder bespierde
koeie.

Bulle moet in balans wees

Met bulseleksie fokus Pieter op ’n medium-raam, goed-bespierde dier met mooi vetneerlegging. Die
dier moet ook goed kan beweeg. (Foto: Heinrich Bruwer)

Die beste belegging in ’n stoetkudde,
meen hy, is ’n geneties meerderwaardige
bul.

Seleksie van vroulike diere
Wanneer hulle vroulike diere selekteer,
sê Pieter, word daar veral op vroulikheid
gelet. Hul standpunt dat daar op die
geheel gelet moet word, eerder as om
op ’n enkele eienskap te fokus, geld
altyd. Daarom moet vroulike diere
deurlopend swaarder, oftewel met meer
kapasiteit in die agterkwart as in haar
voorkwart (die wigvorm), vertoon.
“ ’n Vrugbare koei vertoon ’n slanke
nek sonder enige skofagtigheid, en
skouerblaaie wat effens by die kambeen
verbysteek.” Hy sê dit is hier waar telers
dikwels die fout begaan om vir meer
bevlesing oor die vroulike dier se nek en

skouer te selekteer. Pieter meen in dié
geval is die verse minder vroulik.
“Die tendens is dat baie diere regop
in die skouer begin raak. Dit is kommerwekkend, omdat sulke diere nie met
gemak kan beweeg nie. In die proses
verloor die produsent waardevolle vleis
in die agterkwart van die bees. Daarmee
saam sien ’n mens ook ’n afname in
vrugbaarheid en melkproduksie.”
Volgens Pieter is die Simmentaler se
seksuele dimorfisme ’n groot pluspunt.
Dit is die vermoë van ’n koei wat vroulik
vertoon, om ’n manlike nageslag wat
meer manlik vertoon, te teel. Daarmee
saam behels dit ook die bul, wat meer
manlik is, se vermoë om vroulike diere,
wat meer vroulik is, te teel. “Die persepsie dat vroulike koeie nie robuuste,
manlike bulle teel nie is bloot onwaar.”

Daar word geselekteer vir vroulikheid asook koeie wat hul kalwers goed kan grootmaak.
(Foto: Lisa Verwey)
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Dieselfde balans wat vir koeie gevolg
word, geld ook vir hulle bulle. Daar word
nie bloot na die kantprofiel gekyk om
balans te bepaal nie. Gebalanseerde bulle
toon goeie bespiering in die agterkwart
en het genoeg kapasiteit en ribsprong
deur die middelstuk. Daar moet ook ’n
balans tussen bespiering en kapasiteit in
die voor- en agterkwart wees.
Pieter sê soos wat bulle ouer word,
raak hulle swaarder in die bors en
skouer – dit is weens die werking van
hormone. “ ’n Bul moet goeie balans vir
sy ouderdom hê. Dit kan nie genoeg
benadruk word nie: ’n Jong bul met
swak balans, sal daardie eienskap
deurdra en later self ’n senior bul met
swak balans wees.”

Wenke aan voornoemde telers
“Ons is positief oor stoetteling,” sê Pieter,
“en beveel dit graag aan vir beesboere
met ’n liefde vir Simmentalers.” Hy deel
die volgende wenke met voornemende
stoettelers:
• Neem deel aan prestasietoetsing.
• Woon skougeleenthede by en luister
na die beoordelaars se terugvoer.
• Skryf in en voltooi beoordelingskursusse.
• Doen jou huiswerk voordat jy diere
(veral bulle) aankoop, en koop die
beste bul wat jy kan bekostig.
• Wees betrokke en volg markinligting.
• Maak gebruik van kunsmatige
inseminasie om geneties meerderwaardige nageslag te teel.
• Handhaaf ’n balans van al die
eienskappe en moenie net vir ’n
enkele eienskap selekteer nie.
Vir meer inligting, stuur ’n epos aan
Pieter Oelofse by pieter@cjpo.co.za.
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Die Simmentaler:

Ideaal geposisioneer om die voortou
in voerdoeltreffendheid te neem
Deur Izak Hofmeyr

D

ie Simmentaler se strategiese
posisie in die Suid-Afrikaanse
rooivleisbedryf sal beslis
verbeter indien seleksie vir
netto voerinname (NVI)
by die ras se huidige mededingende
voordeel ten opsigte van groei en melkproduksie gevoeg word. So meen Koos
Kooy, Simmentaler-teler en komiteelid
van die Rasverbeteringsklub.
Kyk ons na die kollektiewe vleisbeesgenepoel in Suid-Afrika, verduidelik hy,
is die Simmentaler, net soos ander rasse
soos die Angus, Hereford en Limousin,
geneties ver verwyder van die Indicus- en
Sanga-tipe rasse. Wat die Simmentaler
egter ongetwyfeld bydra, is uitstekende
groei en melkproduksie.
“Deur die Simmentaler met Indicusen Sanga-georiënteerde rasse te kruis,

sal jy eerstens uitstekende heterose
bewerkstellig. Daar is egter nog ’n
eienskap van die Simmentaler wat ’n
uitstekende mededingende voordeel
sal verseker, en wat nie onderskat moet
word nie,” sê hy.

Beter groei met minder insette
Koos verduidelik sy stelling by wyse van
’n aanhaling van wyle dr Michael
Bradfield uit ’n artikel in die Mei 2021uitgawe van SIMM-biose, waar hy oor
die konsep van NVI geskryf het: “Vra
enige van die ouer Suid-Afrikaanse
produsente en hulle sal jou vertel dat
dit die Simmentaler se prestasie in die
fase C-toetse was wat die ras op die
voorgrond geplaas het. Die Simmentaler
het oor ’n lang tydperk deurgaans beter
as ander rasse gevaar. Dit was in der

waarheid ’n geval van die optimalisering
van produksie, tesame met die minimalisering van insette. Anders gestel: meer is
met minder gedoen.”

Aangesien NVI
onafhanklik van
produksievlak is, sal seleksie
vir ’n goeie (negatiewe) NVIwaarde meer doeltreffende
diere meebring, afgesien
van hul groei.
Deur hierdie mededingende voordeel
as basis te gebruik, verduidelik Koos
verder, sal die logiese volgende stap wees
om op NVI te konsentreer ten einde ’n
dier met ’n lae onderhoudsbehoefte
te teel – ’n dier wat nie net op die veld
meer ekonomies is nie, maar ook meer
winsgewend in die voerkraal is.

Voeromset vs. netto inname
Ter stawing van sy argument verduidelik
hy dat NVI van voeromsettingsvermoë
(VOV) verskil. “Groei en voeromset
is tradisioneel in fase C- en D-toetse
gemeet om seleksiekriteria vir beter
winsgewendheid te verkry. Die effek
was egter die onbewustelike seleksie vir
groter diere.
“Groter-raam diere is onder die
meeste ekstensiewe produksietoestande
nie werklik wenslik nie. Produsente
verkies eerder ‘n koeikudde met ’n lae
onderhoudsbehoefte. Wat die ekstensiewe produsent dus nodig het, is ’n koei
met goeie groei en voeromset, maar ’n
relatiewe lae onderhoudsbehoefte.
“NVI, aan die ander kant, word
omskryf as die verskil tussen die dier se
werklike en verwagte voerinname,
gebaseer op sy grootte en groei.

Simmentalerbulle tydens ’n NVI-toets.
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‘n Gewaarborgde
markkanaal is maar
net één van die maniere
waarop ons help.
Gesels met die span.
GWK Lusern
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Verkryging: Donnie Britz | 082 805 2468
Bemarking:
Veevoer, Wes-Kaap: Daniel Breytenbach | 082 941 4817
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Modderrivier/Rietrivier: Werner Jerling | 082 904 5497
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Dit staan onafhanklik van die dier se
produksievlak (groei en/of melk), en hoe
laer dié waarde, hoe meer doeltreffend
is die dier.
“Gestel byvoorbeeld twee diere uit
dieselfde kontemporêre groep weeg albei 300kg en toon dieselfde gemiddelde
daaglikse toename (GDT) van 2kg, maar
dier A vreet minder as dier B – dan kan
ons aanvaar dat dier A meer doeltreffend
as dier B is, omdat hy ’n laer onderhoudsbehoefte het.”

Ekonomiese belangrikheid van NVI
“Die feit dat NVI onafhanklik van
produksievlak is, beteken dat seleksie vir
’n goeie (negatiewe) NVI-waarde meer
doeltreffende diere sal meebring, onafhanklik van hul groei. Daar is ook gevind
dat NVI onafhanklik van vrugbaarheid
en karkasgehalte is. Seleksie vir NVI sal
hierdie eienskappe dus nie negatief
beïnvloed nie.”
Koos beklemtoon die feit dat dieselfde
beginsel ten opsigte van voerdoeltreffendheid in die voerkraal ook geld vir kommersiële kuddes wat op veld moet
floreer. Die tradisionele persepsie is dat
voerdoeltreffendheid ’n toets vir voerkraaldiere is, terwyl dit in werklikheid ’n
genetiese eienskap is.
NVI, sê hy verder, is die tweede mees
ekonomies belangrike eienskap by vleisbeeste, naas vrugbaarheid. Teen hierdie
agtergrond glo hy dat die Simmentaler
’n strategiese posisie in die rooivleisbedryf kan beklee, deur sy huidige
mededingende voordeel van groei en
melk met seleksie vir NVI uit te brei. “Die
Simmentaler kan dus die gewenste groei
en melk meer winsgewend verskaf.”
Hy voeg by dat twee rasse in die land
reeds ’n teelwaarde vir NVI het – die
Simmentaler en die Brahman. Die implikasie is dat dit dus reeds moontlik is om
diere in daardie rasse vir NVI te selekteer.
Die genoom vir voerdoeltreffendheid
is internasionaal reeds by verskeie vleisbeesrasse geïdentifiseer. Dit maak dit
moontlik om op grond van DNS-toetse
te bepaal watter individuele kalwers
in ’n groep meer winsgewend in die
voerkraal sal wees. Voerkraaleienaars is
daarom toenemend kieskeurig oor die
kalwers wat hulle aankoop. By sommige
voerkrale in Noord-Amerika is die bepalende faktor nie die premie wat jy vir jou
speenkalwers kan kry nie, maar eerder of

die produsent kan bewys dat sy speenkalwers voerdoeltreffend is.
“Die werklikheid is ook dat weiding,
water en ander hulpbronne al hoe
skaarser en duurder raak ten opsigte van
beesvleisproduksie,” sê Koos. “Ons sal
maniere moet vind om meer met minder
te doen as ons finansieel volhoubaar wil
bly. NVI is beslis een so ’n oplossing.”

’n Markposisioneringstrategie
Binne hierdie konteks, sê Koos, is die
Simmentaler ideaal geposisioneer om ’n
‘meer-vir-minder’ oplossing te bied.
“Ons het reeds die groei, melkproduksie en heterose om voorkeur speenkalwers te produseer. Kom ons koppel
dit nou aan voerdoeltreffendheid, met ’n
sinvol-gestruktureerde strategie waarin
ons voerdoeltreffendheid in ’n gebalanseerde seleksiemetodologie inkorporeer,
wat weer ’n nuwe en unieke strategiese
posisie vir die Simmentaler in die bulmark
kan skep.”
Die eerste stap, sê hy, is om die
Simmentaler-databasis deur te gaan vir
bulle met ’n negatiewe teelwaarde vir
voerinname (’n negatiewe NVI-waarde
is goed) en die huidige toppresterende
bulle te lys. “Ons moet hierdie bulle
dan evalueer en ’n paar geskikte bulle
identifiseer vir kunsmatige inseminasie,
sodat hulle op ‘n groter skaal binne die
ras gebruik kan word.”
Tweedens, stel hy voor, moet telers
die konsep en teelwaarde van NVI in hul
seleksie- en teelbeleid insluit. “Dit is ’n
langtermyndoelwit, maar hoe gouer ons
dit in ons teelprogramme kan inkorporeer,
hoe vinniger sal ons vordering ten opsigte
van hierdie nuwe, unieke strategiese
posisie wees.”
Die volgende stap is om aktief saam
te werk om soveel as moontlik diere
aan NVI-toetse te onderwerp. “Daar is
verskeie toetsstasies in die land, en dit
is selfs moontlik om een of ander vorm
van ’n subsidieprogram deur Simmentaler SA te oorweeg. Ongelukkig is
NVI ’n duur toets wat tans net deur ’n
handjievol telers namens Simmentaler SA
onderneem word. Die genootskap se rasverbeteringskomitee, onder leiding van
Johan Styger, het reeds ’n aansoek om
befondsing vir die tweede Genomiese
Program vir Vleisbeeste (BGP2) ingedien.
Die volgende stap sal wees om ’n
bemarkingstrategie te ontwikkel met die

SIMM-biose

31 Mei 2022

Koos Kooy.

boodskap dat die Simmentaler, afgesien
van groei, melk en vrugbaarheid, ook die
mees voerdoeltreffende ras is. Hierdie
boodskap moet regdeur die waardeketting gekommunikeer word. Dit sal
uiteindelik tot meer winsgewende beesvleisproduksie lei.
Koos voeg by dat ’n NVI-toets ook die
ideale geleentheid is om ander belangrike eienskappe, soos 400-dae gewig,
skrotumomtrek, karkas- en vleisgehalte
te meet. “Deur SNP- (enkelnukleotiedpolimorfisme) genotipering op hierdie
prestasie-getoetste diere te gebruik, kan
ons ’n groot bydrae lewer om uiteindelik
genomiese teelwaardes vir die ras te laat
ontwikkel.”
NVI, sluit hy af, bied ’n geleentheid
wat Simmentalertelers ten volle moet
ontgin. “Op hierdie stadium in die
Suider-Afrikaanse konteks, is ons aan
die voorpunt. Ander rasse staan egter
nie ledig rond nie. Kom ons gryp hierdie
geleentheid aan en verseker ’n unieke
strategiese posisie vir die Simmentaler as
die mees winsgewende ras, beide op die
veld en in die voerkraal.”

Vir meer inligting, kontak
Koos Kooy by 072 293 0213.
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Oorwegings by die
veldvoorbereiding van kalwers
Deur prof Frikkie Maré en Chéri-Lynn Roodman,
Departement Landbou-ekonomie, Universiteit van die Vrystaat

D

ie veldvoorbereiding of
backgrounding van kalwers,
is geensins ‘n vreemde
begrip in Suid-Afrika nie.
Veldvoorbereiding handel
hoofsaaklik oor die raamgroei van
kalwers op natuurlike óf aangeplante
weiding, of selfs in krale met ruvoer
as hoofvoedingsbron. Die idee is dat
kalwers eers toegelaat word om teen
‘n lae rekenkundige koste in raam
(skelet) uit te groei, voordat hulle in die
voerkraal geplaas word om spier- en
vetmassa aan te sit.

Navorsing oor veldvoorbereiding
Veldvoorbereiding word in baie lande
toegepas, en daar is in die verlede al
heelwat navorsing daaroor gedoen. Die
groter meerderheid van hierdie navorsing
het die voordele van veldvoorbereiding
uitgelig, terwyl baie min nadele vasgestel was. Die meeste van die bestaande
navorsing was egter vanuit ‘n veekundige
perspektief gedoen, en het derhalwe op
die veekundige voordele daarvan gefokus.
Afhangend van die tipe en tydperk
van veldvoorbereiding, is bevind dat
veldvoorbereiding kalwers onder andere
help om speenskok te oorkom, kans bied
vir rumenontwikkeling, voordelig is vir die
opbou van immuniteit (indien kalwers reg
ingeënt is), en help met raamgroei.
Daar is ook in vorige navorsing bevind
dat die praktyk ekonomies is, aangesien
veldvoorbereiding teen ‘n baie lae koste
plaasvind en kalwers basies in raam kan
groei op natuurlike weiding en klipsout
waar die weidingsgehalte goed is.
Alhoewel die voordele van veldvoorbereiding vir die beesproduksiestelsels
van baie lande uitgewys is, is weinig van
hierdie navorsing werklik geskik vir toepassing op ons Suid-Afrikaanse klimaat
en produksiestelsels.

Plaaslike omstandighede
Een van die faktore waaroor produsente
in Suid-Afrika onseker is, is die ideale
tydperk van veldvoorbereiding. Moet die
diere vir vier, ses of agt weke voorberei

word? Internasionale navorsing stel wel
sekere tydperke voor, maar die kalwers is
oor die algemeen baie swaarder as dié in
Suid-Afrika.
‘n Tweede vraag wat opduik is of ‘n
Suid-Afrikaanse speenkalf van 160kg dieselfde tydperk van veldvoorbereiding moet
deurgaan as ‘n kalf wat 250kg weeg? ‘n
Derde kopseer is dat vorige navorsing bevind het dat kalwers 1kg per dag in gewig
moet toeneem tydens veldvoorbereiding,
om die beste voerkraalresultate te behaal.
Dit beteken dat, veral op winterweiding,
klipsout nie ‘n genoegsame byvoeding is
nie en dat die uitgawes verbonde aan die
nodige lek om proteïen- en energieinname voldoende te verhoog, die koste
van veldvoorbereiding redelik kan opstoot.

‘n Plaaslike navorsingsprojek
Gegewe die gapings in inligting rondom
veldvoorbereiding in Suid-Afrika, het die
Departement Landbou-ekonomie by die
Universiteit van die Vrystaat, in samewerking met Sernick, ‘n projek geloods
om antwoorde op hierdie en ander vrae
te kry. ‘n Vereenvoudigde omskrywing
van die projek is dat 400 bulkalwers aangekoop en in vier gewigsgroepe verdeel
(<180kg, 181-200kg, 201-220kg en
221-250kg) is, en elke groep weer in vier
veldvoorbereidingstydperke (nul, vier, ses
en agt weke).
Tydens die navorsing is geleentheidskoste ook in die berekening ingesluit
om die totale ekonomiese voor- of
nadeel van veldvoorbereiding te bepaal.
Die geleentheidskoste was die bedrag
waarteen die veld wat vir veldvoorbereiding gebruik was, uitverhuur kon word.
Dit is gedoen aangesien die algemene
redenasie dikwels is dat die grond reeds
betaal is, en dus verniet is – gevolglik
word die ekonomiese waarde dan nie in
berekening gebring nie.
Die kalwers is eers veld-voorberei
waarna hulle voerkraal toe is en tot dieselfde lewendige teikenmassa gevoer is.
Die produksieresultate was toe gebruik
in ‘n eenjarige simulasiemodel sodat
weeklikse aankoop- en verkooppryse
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oor 52 weeklikse siklusse in aanmerking
geneem kon word.

Nuwe insigte
Die resultate van die projek het heelwat
nuwe insigte gebied ten opsigte van
veldvoorbereiding en gepaardgaande
voekraalafronding. Die eerste belangrike resultaat was die feit dat wanneer
die geleentheidskoste (huur) van grond
ingereken word, al die gewigsgroepe
meer wins sou gemaak het indien hulle
glad nie veld-voorberei was nie. Dit toon
dat die ekonomiese waarde van natuurlike weiding in Suid-Afrika hoër is as
die voordeel wat met veldvoorbereiding
verkry word. ‘n Produsent behoort dus
meer winsgewend te wees indien
kalwers direk in die voerkraal geplaas
word en jou weidings uitverhuur of vir
koei-kalfproduksie gebruik word.
Die tweede belangrike resultaat was
die feit dat wanneer die geleentheidskoste van die grond (huurwaarde) nie
ingereken word nie, dit meer winsgewend sal wees om die drie swaarder
groepe vir agt weke op veldafronding te
plaas, terwyl die ligste groep direk voerkraal toe moet gaan. Hierdie bevinding
druis egter regstreeks in teen ons algemene praktyk om veral ligter kalwers op
veld voor te berei. Die feit van die saak is
egter dat hierdie ligte diere se voeromsetdoeltreffendheid só hoog is, dat produktiwiteit by direkte voerkraalplasing dié
van veldvoorbereiding uitpresteer.

Ten slotte
Alhoewel veldvoorbereiding wyd toegepas
word in Suid-Afrika, het navorsing bevind
dat dit nie altyd die mees ekonomies
winsgewende stelsel is nie. Produsente
en voerkrale moet dus goed besin en
geleentheidskoste in ag neem voordat
kalwers voor die voet op veldvoorbereiding
geplaas word.
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