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Dit is die begiin van ’n nuwe
n
teelse
eisoen met die moon
ntlikheid om
m HIERDIE
E JAAR
groo
ot spronge
e vorentoe te gee m
met die bee
eskudde . Die kombiinasie van bul en
koei lewer tog die kalf, w
wat OF geh
hou word in
ndien dit die
e vers is wat
w ouer wo
ordende
E DRAGTIGE koeie, of die sw
wak produsserende ko
oei moet vervang.
koeie, of NIE
erminale kruisings (d
dit klink so finaal) be
eplan is, iss dit tog
Indien die kalwers as te
dig dat die kkoper beïndruk moet wees met sy aankoo
op .
nod
mag, is dit nodig dat d
die beplann
ning rondo
om bulkoop
p korrek en
n betyds
Om dit te verm
et wees. D
Dit kan gebeur dat da
aar bulle de
eur die win
nter siek ge
eword het, beseer
moe
is o
of onvrugb
baar geraa
ak het,dit is dus esssensiëel da
at die vrug
gbaarheid en die
geslagsiekte negatiwiteit van die bulle bettyds en deur ‘n bettroubare persoon
p
ged
doen word, hierdie is van
v kardinale belang .
u dit so we
ees dat da
aar behoeft
fte aan ’n BUL OF BULLE
B
BE
ESTAAN, moet
m
‘n
Sou
besluit GENEEM WORD
D OM TE BEPAAL WAARHE
EEN U MO
OET REIS IN DIE
SOE
EKE NA DIE
D GESKIK
KTE BUL. SEKERLIK MOET D
DAAR VER
RKIESLIK BULLE
EIE AAN DIE OMGEWIN
NG BEOO
OG word ,diit maak die
e aanpassing maklike
er en dit
bespaar koste
e vir u, DIE
E MOONT
TLIKE KOP
PER. Die D
Drakensbe
erger veilings is in
Sep
ptember op
p hulle mee
este, met n
nie minderr nie as 4(vvier) wat in
n n bestek van 10
dae
e plaasvind
d! Voorwa
aar moeilik om by al die veiling
gs teenwoo
ordig te we
ees om
keuses en aan
nkope te maak
m
.

Die bulle wa
at in die Black Fox Stoet g
geteel word, is verrsprei tusssen die
KLE
ERKSDOR
RP OMGEW
WING EN DIE AREA
A TUSSEN
N Tosca en
n Bray, daa
ar waar
die Bray July jjaarliks pla
aasvind. Diie bulle gaan na spee
en deur’ n fase D gro
oeitoets
op d
die plaas, waar daarr verkieslik saam met mede telers (Blackk Hills stoett), bulle
se g
groeidata met
m mekaa
ar vergelykk word. Die
e bulle wat op prestassie data nie aan’n
minimum stan
ndaard van
n 90 % vo
oldoen nie, slaag nie die groeittoets nie e
en word
uitgeskot. Da
an vind daar keu
uring plaa
as deur senior ke
eurders va
an die
Drakensberge
er Beestele
ersgenootsskap, wat d
die diere o
op visuele voorkomss korrek
d al dan niie. Bulkalw
wers moet ‘n minimum van 70 % behaal om sukse
esvol te
vind
wee
es en nie uitgeskot te word n
nie. Daarna
a gaan die
e bulle veld toe waa
ar hulle
eksttensief han
nteer word
d op veldw
weiding totd
dat hulle on
ngeveer 18
8 maande oud is.
Die bulle word
d dan weerr gekeur en
n die bulle wat op hie
erdie stadiu
um, voor die begin
van die winterr, alreeds tekens
t
toon
n van swakk aanpassiing op eksttensiewe w
weiding,
worrd uitgesko
ot. Deur die
e winter w
word die bu
ulle op die veld hante
eer en gaa
an hulle
natu
uurlik deur die moeilikke stadium
m van tande
e wissel in die winterr, in Noord Wes ‘n
uiters moeilike
e tyd wat w
weiding aan
nbetref. So
omer volg m
met weeree
ens ‘n keurring van
die bulle. Vir d
die afgelop
pe twee jaa
ar is Mnr D
Danie Bosm
man, beken
ndste kund
dige wat
bee
esteling aanbetref en
n hoogs ge
erespektee
er, betrek o
om betrokkke te weess in die
sele
eksie van d
die diere, m
manlik sow
wel as vroullik, in die B
Black Fox kudde. Sllegs die
sele
ekteerde diiere word b
behou, die doel is tog
g die teling
g van superieur diere, en nie
and
dersom nie..

Dit iis so dat die Black F
Fox bul L0
06 53, hierrdie jaar op
p die nasio
onale veling
g vir die
Drakensberge
ers, die hoo
ogste pryss behaal he
et van R11
10 000. Diie koper w
was Mnr
nk Delport van die Delram stoe
et. Baie geluk en baie
e dankie. Hierdie
H
spe
esifieke
Hen
bul se bulkalw
wers van die 2010 groep, wo
ord daar dan
d
twee a
aanbeveel om as
STO
OETBULLE
E in die ku
udde gebru
uik te word
d. Voorwaa
ar ‘n presta
asie vir die
e kudde
wat vanjaar d
die negende jaar in die stoetteling be
eleef. Die blootstelling aan
ers is egterr al vir die afgelope 37
3 jaar toe daar in 19
975 twee b
bulle en
Drakensberge
we koeie ge
ekoop is va
an Oom Ke
erneels Uyss, wat in He
eilbron geb
boer het .
sew
Op die klubveiling wat ge
ehou is op Hartbeesffontein het die Black Fox bul B
BF 09
104
4, die hoogsste prys be
ehaal van R
R31 000 m
met die kope
er Mnr JAN
N SINGLET
TON.
Die ander hoo
ogste prys ook R31 0
000, vir die bul BF 09 52, is beta
aal deur Mnr Jaco
van der Merw
we van die Platkop sstoet. Hierd
die stoet iss in die No
oord Kaap
p, in die
Upin
ngton omg
gewing. Oo
ok my opre
egte dank aan Hann
nes van W
Wyk , met die
d prys
van R28 000, wat hy betaal hat virr die bul BF
F09 58. Ba
aie dankie aan hierdie telers
EN OOK AA
AN ELKE ANDER TELER WAT
W
DEUR
R DIE JA
AAR EN IN DIE
VER
RLEDE, BL
LACK FOX
X diere aangekoop he
et .

Op die pas affgelope bull en ram ve
eiling op K
Kuruman, het
h die Blac
ck Fox bu
ul 08 51
die hoogste prrys vir Drakkensbergers behaal vvan R35 00
00. Baie g
geluk aan
Mnrr Jan Sch
hreuder me
et hierdie aankoop. Die bul het beson
ndere goeie vleis
eien
nskappe en
n sal vir ho
om baie kilo
ogamme byyvoeg by a
al die nageslag.
Op hierdie sta
adium gebrruik ek sleg
gs twee bu
ulle (uit ‘n totaal
t
van 10) , wat N
NIE self
eel is nie. H
Hierdeur w
word daar to
og ‘n spesifieke TIPE
E EN VOORKOMS G
GETEEL
gete
– ‘N
N TIPIESE BLACK FO
OX DIER .

ar is nog ttwee veilin
ngs waar bulle
b
beskiikbaar sal wees, naa
amlik die Interras
Daa
veiliings op Vryyburg op 13 Septemb
ber en dan
n ook die ve
eiling op 15
5 Novembe
er 2012
, oo
ok in VRYB
BURG .
Indien u dit on
nmoontlik vind
v
om diie veilings by te woo
on en belan
ng stel in d
diere, is
daa
ar goeie nu
uus! Daar iss uitstaand
de bulle be
eskikbaar w
wat in die N
Noord Wess 100%
aan
ngepas is E
EN WAT 3
30 TOT 36 MAANDE OUD IS - GEREED
D VIR DIE KOEIE.
Daa
ar word aa
an die begin van die somer, tyydens die keuring
k
‘n rang orde
e vir die
bulle
e bepaal e
en word h
hulle, op albei
a
plase, in die K
Klerksdorp en in die
e Tosca
kudde, ingede
eel vanaf 1 tot 20, afhangend
de van ho
oeveel bulle die ond
derskeie
keurings gesla
aag het .

Die gelyke no
ommers wo
ord vanaf die
d Klerksd
dorp plaas selekteer na die klubveiling
op Hartbeesfo
ontein, die ongelyke nommers bly agter op die pla
aas vir bem
marking
tyde
ens die tweede helfte van die jaar. Die diere op d
die plaas n
naby Tosca
a, word
sele
ekteer vir d
drie veiling
gs naamlikk die veiling
g in Kurum
man en die
e twee veiilings in
Vryb
burg, op diieselfde priinsiep.
Die bulle wat DUS TANS
S BESKIKB
BAAR IS, IIS DIE ONGELYKE NOMMERS
N
S EN IS
VAN
N
DIESELFDE S
STANDAAR
RD AS DIE
D
BULL
LE WAT REEDS IIN DIE
VEILINGRING
G WAS HIE
ERDIE JAA
AR .
Indien u by en
nige veiling teenwoord
dig was , sal
s u weet w
wat om te vverwag.
h aange
epas is, is hulle dan ook
o aange
epas vir enige deel va
an Suid
As die diere hier
OSWAART
TS moet T
TRANSLOK
KEER, IS DIE BEST
TE TYD
Afrikka. Sou die diere OO
DAA
ARVOOR A
AAN DIE B
BEGIN VAN
N DIE SOM
MER MET REEN WA
AT REEDS
S DAAR
GEV
VAL HET.
beweging van hierdie bulle is geensins n probleem nie , en
n is die
Wesswaartse b
Noo
ord Kaap dan geseën
n met n fantastiese 20
012 sover wat
w reënva
al aanbetre
ef.
‘n B
Besonderse
e voorreg.

Dit is
i dan ook my ondern
neming om
m indien die koper nie
e oor vervo
oermiddele
e beskik
om bulle op ssy plaas aff te lewer nie,
n behulp
psaam te w
wees met sodanige vervoer
van die bulle.

DIE
E BULLE W
WAT TANS
S BESKIKB
BAAR IS IN DIE BLA
ACK FOX KUDDE , IS VAN
HOO
OGSTAAN
NDE KWAL
LITEIT EN VELDAAN
NGEPAS.
nier om te evalueer, is om my e
enige tyd te
e kontak o
om na die d
diere op
Die beste man
die plaas te kyyk, ek sal u graag onttvang.

em dus assseblief die
e vrymoediigheid om my te kon
ntak by 08
827727716
6, enige
Nee
tyd, vir ‘n lekkker gesels of, indien dit die beh
hoefte is, te reël vir ‘n besoek aan die
plaa
as, waartyd
dens u kan
n kyk en ka
an uitvra in sake spessifieke diere
e.
Blacck Fox groete
e
Johann Fourie

