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B
ewaringslandbou is ’n 
benadering tot die be- 
stuur van plase (of land- 
bou-ekostelsels) vir 
verbeterde en volge-

houe produktiwiteit, verhoog-
de winste en voedselsekerheid, 
terwyl die hulpbronbasis en die 
omgewing bewaar en verbeter 
word. Dié benadering word ge- 
kenmerk deur drie beginsels wat 
veronderstel is om gelyk tydig 
toegepas te word.

MINIMALISEER 
GRONDVERSTEURING
Meganiese grondversteuring, 
soos bewerking met ’n ploeg, 
skottel-eg of beitelploeg of oor-
beweiding, wat kaal of gekom-
pakteerde grond tot gevolg het, 
is vernietigend en ontwrigtend 
vir grondmikrobes.

Dit skep ’n vyandige om-

gewing, pleks van ’n gunstige 
habitat vir grondmikrobes om 
in te lewe en te werk.

Die grond kan ook chemies 
of biologies versteur word deur  
die misbruik van insette soos 
kunsmis en plaagdoders. Dit 
ontwrig die simbiotiese verhou-
ding tussen mikro-organismes 
en gewaswortels. 

Deur chemiese insette strate-
gies te verminder of aan te pas, 
kan voordeel getrek word uit 
dié grond-ekostelsel om plante 
toe te laat om noodsaaklike 
voedingstowwe vrylik te verkry.

DIVERSIFISEER
Suikers word deur die wonder 
van fotosintese deur plante ver-
vaardig. Dit word dan deur hul 
wortels in die vorm van vloei-
bare koolstof in die grond vry-
gestel, en word geruil met grond-

mikrobes vir voedingstowwe om 
plantgroei te ondersteun.

Hierdie grondekostelseldiens 
is ’n belangrike element van ge-
sonde grond, en kan verbeter 
word deur die insluiting van so- 
veel verskillende plante en diere 
as wat prakties moontlik is.

Vee wat byvoorbeeld dek- 
gewasmengsels en natuurlike 
weiding benut, dra tot die diver-
siteit by. 

Met ultrahoëdigtheidsbewei- 
ding, wat 30-50% van die be-
skikbare plantmateriaal gebruik, 
kan vee wortelontwikkeling sti- 
muleer en 80% van die voeding 
stowwe in die vorm van mis her-
win. Biodiversiteit lei direk tot 
uiteenlopende grondmikrobes 
uit ’n verskeidenheid funksio-
nele groepe. Op sy beurt ver-
beter dit die grond se vermoë 
om gewasse, weiding, vrugte en 

groente te ondersteun wat baie 
voedingstowwe bevat en uiters 
lewenskragtig is.

Biodiversiteit is uiteindelik 
die sleutel tot die sukses van eni-
ge landboustelsel. ’n Gebrek aan 
biodiversiteit beperk die poten-
siaal van enige boerderystelsel 
aansienlik, en verhoog die kans 
op siektes en plaagprobleme.

’n Verskeidenheid funksione-
rende grondvoedselnetwerke 
verskaf voedingstowwe, energie 
en ’n watersiklus wat die grond 
in staat stel om sy volle produk-
siepotensiaal te bereik.

WORTELS IN  
DIE GROND
Nóg ’n beginsel van bewarings- 
landbou is om lewende wortels 
se groei reg deur die jaar te 
stimuleer. Daar is baie voedsel-
bronne in die grond wat die 
grondvoedselnetwerk voed, 
maar daar is geen beter kos as 
die vloeibare koolstof wat deur 
lewende wortels uitgeskei word 
nie. Grondorganismes voed eer-
stens op vloeibare koolstof uit 
lewende plantwortels, daarna op 
dooie plantwortels, gevolg deur 
bogrondse oesreste soos strooi, 
kaf, doppe, stingels, blomme en 
blare. Laastens voed hulle op 
ander organismes laer af in die 
grondvoedselketting.

Gesonde grond is afhanklik 
van hoe goed die grondvoedsel-
ketting gevoer word. Die voor-
siening van maklik toeganklike 
voedsel (vloeibare koolstof) sti-
muleer grondmikrobes om voe- 
ding stowwe te her win sodat 
plante kan groei. Die werking 
van die grondeko stelsel word 
dus bepaal deur die teenwoor-
digheid, diversiteit en fotosinte-
tiese tempo van aktiefgroeiende 
groen plante en wortels. 

Dekgewasmengsels en geson- 
de natuurlike weiding produseer 
worteluitskeidings met wisselen-
de samestellings en uitwerkings, 
en verskillende gebiede van voe-
dingstofopname, aangesien die 
hoeveelheid, diepte en patrone 
van wortelvertakking verskil.

BEDEK GROND
’n Permanente organiese grond-
bedekking is deel van bewa-

Bewaar landbougrond 
só deur biodiversiteit
Bewaringslandbou is ’n wye begrip wat die bestuur en die  

beskerming van natuurlike hulpbronne vir volhoubare land-
bouproduksie insluit. Die beginsels van bewaringslandbou wat 
lewendehawe-integrasie insluit, volg die natuur se voorbeeld.
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Drakensbergerbeeste skakel baie goed by bewaringslandbou in. Dié kudde van mnr. Danie Slabbert word  
in ’n hoëdrukbeweidingstelsel bestuur. Sy kontantgewasse sluit sojabone, sonneblomme en mielies in.  
FOTO: LIZA  BOHLMANN
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BOER IN PAS MET DIE NATUUR,
BOER SWART OP GROEN.

TOEKOMS
TEEL VIR DIE 

Ons dra hierdie bylaag op aan toekomstige boere.
- Willie Landman, President van die Drakensberger Beestelersgenootskap
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ringslandbou. Grond moet 
altyd bedek word deur groeiende 
plante en/of hul reste. Kaal grond 
moet selde van bo af sigbaar 
wees. ’n Deklaag hou die grond 
koel en klam, wat ’n gunstige 
habitat bied vir baie organismes 
wat die ontbinding van reste aan 
die gang sit deur dit in kleiner 
stukkies af te breek.

Volgens die Verenigde Nasies 
se Voedsel- en Landbou-organi-
sasie (FAO, 2011) is die begin-
sels van bewaringslandbou uni-
verseel van toepassing op alle 
landboulandskappe en grondge-
bruike, met plaaslik aangepaste 
praktyke. Dit beteken dat enige 
boer bewaringslandbou enige 
plek ter wêreld kan toepas om 
biodiversiteit en natuurlike bio- 
logiese prosesse bo en onder die 
grondoppervlak te verbeter.

Boere moet meganiese grond-
versteuring tot die minimum be-
perk. Gebruik eksterne insette 
soos landbouchemikalieë en 
plantvoedingstowwe van mine- 
rale of organiese oorsprong  
optimaal, en in hoeveelhede en 
op ’n manier wat nie inmeng 
met die biologiese prosesse of 
dit ontwrig nie.

Bewaringslandbou help boere 
om goeie praktyke te beoefen, 
soos tydige aksies, en verbeter 
algehele boerdery vir gewaspro-
duksie. Aangevul deur ander 
bekende goeie praktyke, waar-
onder die gebruik van gehalte- 
saad, en geïntegreerde plaag-, 
voedings-, onkruid- en water-
bestuur, lê bewaringslandbou 
die grondslag om volhoubare 
landbouproduksie te versterk. 
Dit skep meer opsies vir die in-
tegrasie van produksiebedrywe 
soos gewasse en lewende hawe, 
en die integrasie van bome en 
weivelde in landbougebiede.

BEWARING IN AFRIKA
Die voorkoms van volhoubare 
gewas-lewendehawe-stelsels in 
Afrika suid van die Sahara is 
so oud soos die berge. Die in-
tegrasie van lewende hawe met 
gewasstelsels is al honderde jare 
die grondslag van landbou in  
dié streek.

Volgens die VLO (2010) lewer 
gemengde produksiestelsels tans 

sowat 50% van die wêreld se 
graan en die meeste van die sta- 
pelvoedsel wat deur arm men- 
se verbruik word. 

Hulle produseer ook die groot- 
ste deel van die lewendehawe-
produkte in die ontwikkelende 
wêreld (75% van die melk en 60% 
van die vleis). Dié produksiestel-
sels het miljoene mense in diens 
op plase of op formele en infor-
mele markte, en by verwerkings-
aanlegte en in verwante poste in 
die waardeketting.

MINDER RISIKO
Die integrasie van lewende hawe 
met bewaringslandboustelsels 
was die afgelope dekades van die 
belangrikste vernuwings in sulke 
gemengde produksiestelsels om 
ekonomiese en ekologiese vol-
houbaarheid en veerkragtigheid 
te verseker. Terselfdertyd word 
ekostelseldienste soos verhoog- 
de biologiese diversiteit, voeding-
stofsiklus en verbeterde grond- 
gesondheid verskaf. Dit verhoog 
ook bos-, grasveld- en savanne- 
bewaring, en dra by om die uit-
werking van klimaatsverande-
ring te versag.

Op ekonomiese en produk-
siegebied versterk volhoubare, 
geïntegreerde gewas-lewendeha-
westelsels diversifikasie. 

Boonop bied die optimalise-
ring van produksiemiddele, waar-
onder arbeid, ’n beter herstelver- 
moë van ekonomiese druk en ver- 
minder dit ekonomiese risiko’s.

Vanuit ’n sosiaal-kulturele 
perspektief is die stelsels ideaal 
om boere te help om hul aspira-
sies om ’n bestaan te kan maak, 
te bereik. Dit dra by om ’n billi-
ke sosiale dinamiek te verseker, 
veral vir ouer persone, vroue en 
die jeug. Voedselsekerheid en 
voedselveiligheid word verhoog, 
terwyl aan verbruikerskeuse en 
-vraag voldoen word.

Mense kan dalk vra: “Wat is 
nuut hieroor in Suid-Afrika, en 
is dit die moeite werd om die 
geïntegreerde en volhoubare 
produksie van gewasse en vee 
te bevorder?”

Die werklikheid is dat Suid- 
Afrika ’n dringende behoefte het 
aan volhoubaarder en produk-
tiewer landboustelsels, wat ook 

die uitwerking van klimaatsver-
andering kan versag. Die meeste 
tradisionele landboupraktyke 
(op klein en groot skaal) lei tot 
erge grondaftakeling. 

Landboupraktyke soos inten-
siewe bewerking en oorbewei-
ding lei dikwels tot groot ver- 
liese aan grondorganiese mate-
riaal en beskikbare grondvog, 
verswak die grondstruktuur en 
dra by tot gronderosie.

Bewaringslandbou het in die 
meeste gevalle bewys dat byko-
mende koolstof in die grond vas-
gelê word, en dit lei tot beter 
grondgesondheid, produktiwi-
teit en winsgewendheid. 

Lewende hawe op verbeter-
de weiveld, wat die gevolg is 
van weidingsrotasie, produseer 
nie net meer vleis per eenheid 
weiding nie, hulle produseer 
ook meer voedsel per eenheid 
kweekhuisgasvrystellings. Ge-
grond op die gunstige ervaring 
en navorsingsresultate van boe-
re en ander praktisyns die afge-
lope drie dekades in die wêreld 
(waaronder Afrika suid van die 
Sahara), is ’n nuwe soort vol-
houbare, intensiewe landbou be-
sig om na vore te kom, gegrond 
op bewaringslandbou.

INTEGRASIE
Wat is die rol van bewaringsland-
boubeginsels binne volhoubare 
gewas-lewendehawe-integrasie? 

Benewens die verbetering 

Dr. Hendrik Smith, bewarings
landboufasiliteerder van 
Graan SA.  FOTO: JOHAN  NORVAL

Dekgewasmengsels en  
gesonde, natuurlike weiding 
dra by tot die grondekostel
sel vanweë die fotosintetiese 
tempo van aktiefgroeiende 
groen plante en wortels. Hier 
is ’n somerdekgewasmengsel 
met onder meer voersorg
hum, babala, dolichos, akker
bone en sonneblomme.   
FOTO: GERRIE  TRYTSMAN



Só lyk grond wat propvol mikro en makroorganismes is. Sekere 
landboupraktyke kan die gunstige omgewing vir grondmikrobes  
vernietig, en daarmee saam die simbiotiese verhouding tussen  
dié organismes en gewaswortels. FOTO: BERTIE  COETZEE



Gryshoek Drakensberger
Merino en Alfrino

Pikkie Uys: 082  857 5022
Johan Uys: 082 725 4862

(Oudste kudde in die land en

oudste Merino kudde in die

ou Transvaal)...

•  Vrugbaarheid = Kondisie en hormoonbalans met 
    lae onderhoud.
•  23 Jaar se seleksie vir kondisie en hoë vleis been 
    verhouding (konformasie).
•  Rumenkapasiteit (grasvraat).
•  Streef na koei wat elke jaar vanaf 2 jaar gesonde 
    lewenskragtige kalf speen (42-50%) volgens 
    Veldmaster beginsels.

Breed it don’t feed  it
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 van die fisieke, chemiese, 
hidrologiese en biologiese 
eien skappe van die grond kan 
gediversifiseerde gewasse, waar-
onder dekgewasse, suksesvol as 
veevoer gebruik word. Die mees-
te rotasie- en dekgewasspesies 
is eintlik reeds voorheen as 
veevoer gebruik, waarskynlik 
selfs voor hul rol om grondeien-
skappe te verbeter algemeen be-
kend was.

Verskeie graan- en dekgewas-
spesies kan die produktiwiteit 
van die veestelsel aansienlik 
verbeter deur:

■■ Hoër drakrag te handhaaf;
■■ Voer van ’n hoër gehalte te 
bied wat dieregroeikoerse ver- 
hoog (bv. peulgewasse); en

■■ Waardevolle voer te verskaf 
gedurende die winter en 
vroeë lente. 
Voer wat in die winter voor-

sien word (soos hawer, wieke, 
medics en lusern) het ook ’n 
hoër waarde weens die lae aan-
bod en gehalte van ander voer 
wat in dié tyd beskikbaar is. Na 
gelang van die situasie kan hier-
die gewasse direk bewei word of 
gebruik word as hooi, kuilvoer 
of in gewasrotasie, wat grane 
insluit. Bestuurspraktyke soos 
die bemesting van gewasse en 
weidingsbestuur kan ’n invloed 
hê op die opbrengs en voeding- 
status van voer.

EKONOMIE EN 
OMGEWING
Ekonomiese ontledings het ge-
toon dat bewaringslandbou ’n 
uiters winsgewende stelsel is 
vergeleke met konvensionele 
stelsels. Die netto boerdery- 
inkomste styg gewoonlik aan-
sienlik binne ’n tydperk van 
tien jaar, teenoor konvensionele 
stelsels se netto inkomste wat 
volgens berekeninge geneig is 
om af te neem.

Die verandering in die op-
brengs op kapitaal van bewa-
ringslandboustelsels vergeleke 
met konvensionele stelsels is 
nogal indrukwekkend. Die vol-
gende ekonomiese voordele van 
bewaringslandbou het uit lang- 
termyneksperimente geblyk:

■■ Beleggings in masjinerie is 
39% laer.

■■ Kragvereistes is 75% laer.
■■ Werktyd is 60% tot 80% 
minder.

■■ Brandstofverbruik is 60% tot 
84% laer.

■■ Veranderlike koste: Lone is 
70% tot 84% minder, en her-
stelkoste is 60% tot 65% laer.
Deur gewasdiversiteit selfs 

marginaal te verhoog en grond- 
organiese materiaalinhoud en 
biologiese aktiwiteite te bou, kan 
hoër natuurlike grondvrugbaar-
heid bereik word. 

Dit kan ’n groot finansiële en 
omgewingsimpak hê. Dekgewas- 
se (soos peulgewasse) kan jaar-
liks tot 100 kg grondstikstof per 
hektaar bydra, wat kostebespa-
rings van meer as R1 500 per 
ha op N-kunsmis (2019-pryse) 
meebring. Dit verminder ook 
onkruidsaadbanke en gewasver-
liese weens insekplae en siektes, 
vergeleke met enkelgewasboer-
derystelsels. Dié waardes sal 
tussen verskillende streke en 
plase verskil, maar die neiging 
sal waarskynlik in die meeste 
wêrelddele dieselfde wees. 

Met ekonomiese vergelykings 
tussen konvensionele stelsels en 
bewaringslandbou, moet die hele 
stelsel oor ’n aantal jare verge-
lyk word, en ’n geldwaardemoet 
gekoppel word aan dinge soos 
verlies/wins van organiese ma-
teriaal en grondvrugbaarheid. 

Oor die algemeen verlaag 
plaasinkomste in konvensionele 
stelsels weens dalende opbreng-
ste, terwyl dit met bewarings-
landbou styg. Die verandering in 
inkomste en veranderlike koste 
tussen die eerste en tiende jaar 
onder bewaringslandbou weer-
spieël toenemende opbrengs, ’n 
hoër gewasintensiteit en bespa-
rings per gewas aan kunsmis en 
onkruid- en insekdoder.

Die voordele van bewarings-
landboustelsels sluit in:

■■ Dit verminder koolstofvry- 
stellings en erosie.

■■ Dit verhoog die beskikbaar-
heid van water vir gewasse en 
verbeter so weerstandigheid 
teen droogte.

■■ Dit verbeter die hervulling 
van ondergrondse water en 
versag die impak van die oën- 
skynlik toenemende weerwis-

’n Deklaag hou die grond koel en klam en beperk verdamping. Dit 
bewaar nie net grondvog nie, maar skep ook ’n gunstige habitat vir 
organismes wat die ontbinding van reste moontlik maak.

’n Kudde van Drakensbergers en Nguni-beeste bewei ’n stuk veld 
tussen sonneblomlande. Dekgewasse en oesreste op landerye waar 
tans kontantgewasse groei, sal later as voerbron dien, terwyl die 
beeste met hul hoefaksie, mis en urine hul bydrae tot die ekostelsel 
lewer. FOTO’S: LIZA  BOHLMANN

selvalligheid wat met klimaats- 
verandering verband hou.
Die voordele lei tot betrou- 

baarder oeste en verlaag risiko’s, 
veral vir kleinboere, wat deur-
slaggewend is vir die voedsel-
sekerheid van sowat 3 miljoen 
kleinboergesinne in Suid-Afrika. 
Dit beteken dat bewaringsland-
boustelsels se opbrengs (en huis-
houdelike voedselvoorraad) op 
aanvaarbare hoë vlakke volge-
hou kan word.

AANHANG VERSTERK
Vanweë die vele voordele van 
bewaringslandbou wat betref 
opbrengs, volhoubaarheid van 
grondgebruik, inkomste, tydig- 
heid van gewaspraktyke, gemak 
van boerdery en ekostelsel-
dienste, het die gebiede onder 
bewaringslandboustelsels in 

baie lande aansienlik uitgebrei, 
hoofsaaklik danksy die inisiatief 
van boere en hul organisasies.

In Suid-Afrika is die totale 
oppervlakte onder bewarings-
landbou nog relatief klein teen-
oor gebiede wat meganies be-
werk word. Daar is egter ’n be- 
duidende ommeswaai in die aan-
tal boere wat bewaringslandbou 
beoefen. Boonop toon navor-
sings- en ontwikkelingsinisia-
tiewe aansienlike verbeterings 
wat bewaringslandbou verder 
sal bevorder. 

Dr. Hendrik Smith is Graan 
SA se bewaringslandboufasili-
teerder.

NAVRAE: Dr. Hendrik Smith,  
012 943 8239; e-pos:  
hendrik.smith@grainsa.co.za
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B
ewaringslandbouboer-
derystelsels was ’n 
algemene praktyk in 
die verlede. Mettertyd 
is die integrasie van 

lewende hawe en gewasse uit-
gefaseer namate landboustelsels 
meer gespesialiseerd geraak het. 

Daar word aangevoer dat 
stelsels wat gewasse en lewen-
de hawe integreer, die volgende 
voordele inhou:

■■ Dit kan grondgehalte verbeter.
■■ Opbrengste kan styg.

■■ Dit kan ’n verskeidenheid 
voedselsoorte lewer.

■■ Bestuiwers se getalle kan 
toeneem.

■■ Dit kan met plaagbekam- 
ping help.

■■ Die doeltreffendheid van 
grondgebruik kan verbeter.
Die volhoubare versterking 

van boerderystelsels is dus ’n 
uiters belangrike komponent 
van landbouvooruitgang in die 
komende jare om produktiwi-
teitsdoelwitte te bereik sonder 

om maatskaplike en ekologiese 
uitkomste in gevaar te stel. Geen 
enkele praktyk of bestuurstrate-
gie sal genoeg wees om hierdie 
doelwitte te bereik nie. ’n Sa-
mevoeging van benaderings, 
wat by die plaaslike konteks en 
omgewingstoestande aangepas 
is, word eerder vereis.

PLAASLIKE KONTEKS
In Suid-Afrika beskou boere 
grondvog as die beperkendste 
faktor vir produksie.

Dit is omdat reënval in die 
algemeen laag, wisselvallig, 
oneweredig versprei en onbe-
troubaar is. Byna 91% van die 
land kan beskryf word as droog, 
halfdroog en droog-subhumied.

Die agteruitgang van grond 
is die belangrikste omgewings-
probleem wat baie gebiede in 
Suid-Afrika raak. Die belangrik-
ste uitwerkings van grond wat 
agteruitgaan, is grondverarming 
en plantegroei wat vatbaarder 
vir droogte is. Faktore wat daar-
toe bygedra het, veral in die kom-
mersiële bedryf, is:

■■ Monokultuurgraanproduksie.
■■ Intensiewe bewerking.
■■ Beperkte wisselbou.
As ’n beginsel van bewa-

ringslandbou word dit as ’n 
bestebestuurspraktyk beskou 
om minstens drie gewasse in 
wisselbou te hê wanneer droë- 
landboerdery beoefen word. 

Vee het belangrike rol  
in bewaringslandbou

Die rol van weidiere as aanspoorders van ’n landbou- 
ekostelselverandering in ’n geïntegreerde boerdery -

stelsel vir bewaringslandbou is noemenswaardig.  
Mnr. Gerrie Trytsman, ’n onafhanklike navorser wat 

dekgewasproewe doen, wat die evaluering van gewasse en 
mengsels insluit, skryf in hierdie artikel oor die impak van 
grootskaalse beweiders, soos beeste, op die omgewing.
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Drakensbergerbeeste wei in 
’n hoëdrukbeweidingstelsel. 
Dié weistelsel verhoog die 
mededinging tussen weiden-
de diere. Só word alle weiding, 
waaronder groen onkruid, 
bewei en die veld optimaal 
benut. FOTO: LIZA  BOHLMANN
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Oesreste, urine en mis laat ’n doeltreffende deklaag ná beweiding 
waarin kontantgewasse geplant kan word. FOTO: LIZA  BOHLMANN

’n Goedgevormde mishoop is sowat 5 cm hoog, rond in die mid- 
del, en as dit val, klink dit soos wanneer jy met bakhande klap.  
FOTO: LIZA BOHLMANN

Mielies en sonneblomme is 
tans die enigste gewasse wat vir 
boere in die westelike dele van 
die land beskikbaar is. Dit is te 
wyte aan die feit dat die mark 
vir graansorghum onbetroubaar 
is en dat sojaboonoeste dikwels 
laag is weens langdurige hoë 
temperature.

Die vraag is of die inwer-
kingstelling van ’n geïntegreer-
de gewas-lewende hawe-stelsel  
as deel van ’n bewaringsland-
boustelsel op plaasvlak die ag-
teruitgang van die natuurlike 
hulpbronne kan voorkom en 
terselfdertyd waterverbruiks-
doeltreffendheid kan verbeter.

GRONDGEBRUIK
By geïntegreerde gewas-lewen- 
de hawe-stelsels is spesifieke 
grondgebruikpraktyke van toe-
passing. Verskillende weidings-
praktyke kan deurslaggewend 
wees in die regenerasie, oftewel 
die herlewing, van grond en die 
verskaffing van broodnodige 
voedingstowwe aan vee. Soge-
noemde rusweiding vorm deel 
van ’n lang wisselboustelsel. 

Die begrip “rusweiding” be-
teken verskillende dinge vir 
verskillende mense. Dit kan 
’n verskeidenheid eenjarige of 
meerjarige plantsoorte, peulge-
wasse of grasse insluit wat in 
kort- of langtermynwisselbou ge-
bruik word. Daar is dus ’n reeks 
rotasielengtes en samestellings 
van plantsoorte tot die boer se 
beskikking. Die produksie van 
veeprodukte, soos vleis en melk, 
kan die herstel van hierdie grond 
’n lewensvatbare en winsgewen-
de opsie maak.

Rusweiding in gewasrota-
siestelsels het die vermoë om 
grond wat verswak het, te re-
habiliteer, grondgesondheid te 
herstel, die produktiwiteit van 
lewende hawe te verbeter en 
belangrike omgewingsprobleme 
te verminder. Met die dalende 
vrugbaarheids- en produktie-
we vermoë van groot dele van 
Suid-Afrikaanse landbougrond 
is daar ’n toenemende behoefte 
om suksesvolle rusweidingstel-
sels in graanproduserende stre-
ke te ontwikkel. 

Hier is vier voorbeelde:

1. Meerjarige rusgewaswei-
ding. In Suid-Afrika vorm rus- 
gewasboerdery, grasse en peul-
gewasse wat winsgewend en 
ekologies met graangewasse en 
veebedrywighede geïntegreer is, 
die grondslag vir buigsame en 
volhoubare droëlandboerdery- 
stelsels. Meerjarige grasmeng-
sels (soos smutsvinger-, rhodes-, 
buffels- en oulandsgras) en peul- 
gewasse (soos soetwitblomkla-
wer) herstel die grond en verskaf 
voer vir skape en beeste in die 
weidingsfase van die gewas- 
volgorde.

Gewoonlik sal boere hierdie 
gewasse in Januarie tot Febru-
arie met vee benut en dan die 
weidings laat hergroei tot die 
eerste ryp voorkom. Tydens hier-
die biomassa-opboufase kan die 
staandehooiprodukte dan saam 
met ’n goeie winterlek van mine-
rale en ’n NPN-bron gedurende 
Augustus tot September gebruik 
word. Sekondêre voordele van 
dié tipe geïntegreerde stelsels 
sluit in:

■■ Geïntegreerde plaagbestuur 
met ’n beter onderbreking 
van plae en siektes se lewen-
siklus en onkruidonderdruk-
king.

■■ Verminderde kunsmisinsette 
en verbeterde lug- en water-
gehalte.

■■ Grondbewaring en verbeter-
de grondgehalte. 

■■ Die potensieel globale voor-
deel van koolstofvaslegging 
soos verwant aan die hoër 
primêre produktiwiteit van 
rusgewasboerdery.

2. Eenjarige rus- of dekgewasse. 
Hoewel eenjarige dekgewasse 
veelsydig is, maak hulle die be-
stuur van die stelsel ingewikkel-
der. ’n Moontlike nadelige uit-
werking wat boere moet oorkom 
as dekgewasstelsels in werking 
gestel word, is die mededinging 
om water met kontantgewasse. 
Toenemende dekgewasbiomas-
sa met ’n hoë C:N-verhouding 
het getoon dat dit die beskik-
baarheid van anorganiese stik-
stof en die daaropvolgende ge-
wasopbrengs nadelig beïnvloed 
as dit nie reg bestuur word nie.

Tydens ’n weidingsproefne-
ming by Ottosdal in Noord-

Uiters afgetakelde veld wat deur slangbos (Seriphium plumosum) 
ingeneem is. FOTO:  HENNIE  SNYMAN
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wes is ’n veelading van 50 
grootvee-eenhede per hektaar 
gebruik. Daar is opgemerk dat 
’n voldoende deklaag (100%) 
op die grondoppervlak geskep 
is. Diere is elke drie dae na 
’n nuwe kamp verskuif. Droë 
grondtoestande het beteken dat 
weidingsdiere geen invloed op 
grondverdigting gehad het nie. 

Die infiltrasietoets, wat ná die 
weidingsproef gedoen is, het ge-
toon dat dit 25 mm water slegs 
2 minute en 15 sekondes geneem 
het om in die grond weg te sak, 
sonder enige ooglopende ver-
digting. ’n Infiltrasietempo van 
minder as 3 minute word as ’n 
goed beskou.

Weiding teen ’n té hoë in-
tensiteit vir té lank sal die hoe-
veelheid reste op die grondop-
pervlak verlaag. Dit sal ook die 
droëmateriaalinname van diere 
deur middel van bytmassabeper-
king beïnvloed, wat gevolglik 
diereprestasie beïnvloed. 

Aan die ander kant bevoor-
deel ’n ligte veelading indivi-
duele prestasie, maar dit is nie 
finansieel doeltreffend vir die 
omskakeling van biomassa in 
dierprodukte per hektaar nie.
3. Beweiding van oesreste. Die 
intensiewe strookbeweiding van 
oesreste is ’n praktyk wat dik-
wels met bewaringslandbou ver-
bind word wanneer dit gebruik 
word volgens die beginsels van 
hoëdrukbeweiding. 

Daarvolgens bly vee nie lank 
genoeg in ’n gebied om die 
grond te verdig nie en dit word 
op ’n geskeduleerde grondslag, 
byvoorbeeld uurliks, verskuif. 
Deur beeste gereeld te verskuif, 
word verseker dat hulle van ’n 
eenvormiger voedingsinname 
van reste voorsien word.

In normale omstandighede 
bepaal die oesindeks van ’n ge-
was die hoeveelheid reste wat 
beskikbaar is. Mielies met ’n oes-
indeks van 50% sal byvoorbeeld 
dieselfde hoeveelheid reste as 
graan lewer. Deur die helfte van 
die oesreste te vreet, verseker jy 
dat beeste slegs die voedsaam-
ste beskikbare graan, blare en 
kopblare inneem. Hierdie tipe 
weiding sal beter diereprestasie 
lewer en genoeg reste as grond-

bedekking laat.
Betreklik klein stroke vir 

beweiding sal die mededinging 
tussen weidende diere verhoog. 
Daar is opgemerk dat groen on-
kruid op lande in hierdie toe-
stande eerste bewei is. 

Geen duur gebruik van trek-
kers met stronkkappers was 
nodig om die perfekte deklaag 
te skep nie.
4. Veldbeweiding. In die halfdor 
streke van Suid-Afrika moet veld 
gelos word om lank uit te groei 
voor dit bewei word, waarna ’n 
volle groeityd se rus moet volg. 

Veelading en die intensiteit 
van beweiding sal die ekologiese 
toestand van die natuurlike wei-
ding weerspieël. Hoe hoër die 
vlak van agteruitgang, hoe hoër 
veelading word aanbeveel. In ge-
valle van kaal grond en plant- 
indringing word selfs aanbeveel 
dat hooi van ’n goeie gehalte ge-
voer word as ’n aanvulling om te 
voorkom dat diere te veel gewig 
verloor en steeds ’n voordelige 
uitwerking op die afgetakelde 
grond of plantegroei het. 

Die goue reël is 33% bewei, 
33% vertrap en 33% gelos om 
te herstel. ’n Waardevolle mo-
niteringsoefening is om gereeld 
na diere se kondisie te kyk. Mis-
koeke kan ook ’n aanduiding gee 
van die voedingsinhoud van die 
rantsoen van weidingsbeeste. ’n 
Goeie miskoek moet net onge-



veer 5 cm hoog wees en ’n mooi, 
ronde middel hê.

ULTRAHOËDRUK
BEWEIDING
Tropbeweiding of ultrahoë-
drukbeweiding  kan ingespan 
word as hulpmiddel om bio-
diversiteit te bewaar. ’n Lang 
genoeg hergroei- en rustydperk 
is noodsaaklik. Hierdie wei-
dingsbestuurspraktyk word in 
die algemeen gekenmerk deur:

■■ ’n Hoë veelading.
■■ Stroke of klein kampies met 
volwasse weiding. 

■■ Kort weitydperkte.
■■ ’n Lang hersteltydperk. 
Die stelsel boots die natuur-

like beweging van groot troppe 
herkouers deur ’n gebied na. 
Hulle vertrap en bewei alles om 
hulle voor hulle aanbeweeg na 
nuwe weidings en die grasse los 
om weer te groei, volwassenheid 
te bereik en te produseer.

Grasplante het oor miljoene 
jare in sulke weidingstelsels 
ontwikkel. Boere het eers die 
afgelope honderd jaar begin 
om omheinde dele (kampe) en 
afgebakende veld te gebruik. 

Dit het die grasse blootgestel 
aan ’n heeltemal ander weidings-
drukpatroon, soos aanhouden-
de beweiding en die herbewei-
ding van die onvolwasse plante.

Grasse en ander voerplan-
te is swak aangepas vir sulke 

behandeling. Gevolglik word 
groeikragtigheid verminder en 
volhoubaarheid bedreig.

Draagbare, geëlektrifiseerde 
heinings werk goed om die be- 
weging van diere te beheer. Son- 
panele kan gebruik word om bat-
terye te herlaai wat as kragbron 
vir die heining dien.

Die nuutste tegnologie in ge- 
elektrifiseerde heinings is draag-
baar en uiters lig, betroubaar en 
duursaam. Beeste kan so gereeld 
as elke 20 minute na ’n nuwe 
gebied met vars gras verskuif 
word deur die geëlektrifiseerde 
heinings te gebruik. 

Die komponente van ’n ge- 
elektrifiseerde heining is:

■■ Draagbare omheiningstolle. 
Hierdie tolle word vervaardig 
van plastiek en metaal van ’n 
hoë gehalte. 

■■ Polybraid. Polybraid is ’n 
mengsel van geweefde, buig-
bare plastiek en metaal.

■■ Draagbare Step-In-pale. Dit 
word ook uit plastiek ver-
vaardig, met ’n metaalpunt. 

■■ ’n Kragbron vir die heining. 
Bogenoemde het ’n kragbron, 
soos ’n battery, nodig om te 
werk.

■■ Genoeg water is noodsaaklik 
vir volhoubare lewendehawe-
produksie. Teen ’n koste van 
R500 000 is ’n waterstelsel 
op mnr. Danie Slabbert se  
plaas, Van Rooyenswoning, 

’n Stelsel van ultrahoëdrukbeweiding word met Drakensbergerbeeste gebruik op mnr. Danie Slabbert se 
plaas by Reitz. Let op die gebruik van die verskuifbare, geëlektrifiseerde heiningdraad wat die bestuur en 
verskuiwing van kuddes met kort intervalle maklik maak. FOTO: LIZA BOHLMANN
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by Reitz opgerig. Die water-
stelsel vir suipings bestaan 
uit 16 km x 50 mm-pype en 
drie sementdamme wat deur 
swaartekrag water aan alle uit-
hoeke van die plaas verskaf. Só 
word die stelsel van ultrahoë- 
drukbeweiding op die plaas 
ondersteun. ’n Watertrog met 
’n groot genoeg vermoë om 
water aan sowat 400 stuks 
vee te verskaf, word gebruik.

TALLE VOORDELE
Geïntegreerde gewas-lewende-
hawe-stelsels het die potensiaal 
om aan te pas by uiterste weers- 
toestande, wat hulle meer kli-
maatgehard maak as monokul-
tuurstelsels. Dié stelsels maak 
byvoorbeeld staat op rusge-
wasboerdery as deel van ’n ver- 
skeidenheid gewaskeuses. Hier-
die weidings bied ’n groot voor-
deel tot die gunstige balans van 
koolstof wat in die grond opge-
berg word. 

Gewasse wat in wisselbou met 
weiding gegroei het, kan wins-
gewender wees, aangesien op-
brengste dikwels verbeter word 
en duur kunsmisinsette laer kan 
wees. Die teenwoordigheid van 
weidingsgewasse kan die afloop 
van voedingstowwe verminder 
en die stikstofoksiedvrystellings 
verminder.

Veemis bly ’n ander lewensvat-
bare alternatief om aan grond-

vrugbaarheidsvereistes met die 
intensiewe gebruik van dekge-
wasse te voldoen.  Herkouers 
se mis bevat die volledige ver- 
skeidenheid voedingstowwe wat 
plante benodig – en rofweg in 
dieselfde verhoudings. Daarom 
is dit nie verbasend dat vermoed 
word plante en diere het uit die-
selfde ekostelsel ontwikkel nie. 

Namate die herkouer die 
plantmateriaal benut, word 
dit deel van die voedingsiklus 
van die veld. Terwyl die voe-
dingstowwe wat teruggehou 
word, belangrik is vir dierepro-
duktiwiteit, beland bykans 75% 
of meer van die verbruikte voe-
dingstowwe terug in die grond 
deur mis en urine. 

Hierdie siklus van voeding- 
stowwe is van groot belang om 
grondvrugbaarheid en gewas-
produktiwiteit te handhaaf. Na-
dat dit egter deur die dier beweeg 
het, verander die stabiliteit en 
plantbeskikbaarheid van die 
voedingstowwe.

Die diversiteit van boerdery-
bedrywighede in geïntegreerde 
gewas-lewende hawe-stelsels  ver-
minder die algehele risiko van 
mislukking. Deur verskillende 
gewasse op ’n plaas te hê, word 
die risiko dat een komponent 
misluk, verminder. 

Hierdie diversiteit bied ook 
veerkragtigheid van die boer-
derystelsel teen klimaatsveran-

dering en die gepaardgaande 
uiterste weerstoestande.

Beter geïntegreerde gewas-
lewende hawe-stelsels wat mo- 
derne tegnologie gebruik, kan 
die landbou omvorm om pro-
duktiwiteit te verhoog

Geïntegreerde gewas-lewen- 
de hawe-stelsels kan ook omge-
wingskade verminder, biologie-
se diversiteit beskerm en ver-
beter en die afhanklikheid van 
fossielbrandstowwe verminder. 

Geïntegreerde stelsels bied ge-
sonder en potensieel ’n groter 
verskeidenheid kos. Dit verhoog 
ook ekonomiese en kulturele ge-
leenthede in baie verskillende 
streke van die wêreld. Diverse 
landboustelsels wat vee, meer-
jarige grasse, peulgewasse en ’n 
wye verskeidenheid eenjarige 
dekgewasse insluit, bied verbe-
terde landbou-ekostelselveer-
kragtigheid.

Boonop toon die graan- en 
vleismark dikwels ongekorre- 
leerde neigings wat geen verband 
met mekaar het nie, en buffer me- 
kaar  sodoende.  Die groter vlak 
van diversifikasie in geïntegreer-
de gewas-lewende hawe-stelsels 
maak hulle minder gevoelig vir 
markskommelings as enkelkom-
moditeitsbedrywighede. 

Wisselinge in die jaarlikse op-
brengs van vee teenoor kontant-
gewasse is tipies ongekorreleer. 
Dit beteken dat een onderne-

ming die ander kan beskerm 
teen klimaat- en prysveranderin-
ge, selfs wanneer dit afsonderlik 
bedryf word.

HERKOUERKRAG
Wat maak herkouers so spesiaal 
en watter krag lê in hul spysver-
tering opgesluit?

Die binnekant van ’n dier se 
spysverteringstelsel is anaëro-
bies, altyd klam en baie warm. 
Verskillende organismes en 
ver skillende chemiese proses-
se vind binne diere plaas wat 
nêrens anders in die natuur 
herhaal kan word nie. 

Dié unieke proses herwin 
voedingstowwe vinniger as wat 
grondorganismes ooit kan om-
dat die toestande in ’n dier se 
rumen bevorderliker vir chemie-
se reaksies is.

Plante het ontwikkel in omge-
wings waar dieremis byna altyd 
beskikbaar was. Hulle het dus 
ontwikkel met ’n behoefte aan 
hierdie maklik beskikbare voe-
dingstowwe vir optimale groei. 
Benewens dieremis is kunsmis 
die enigste ander bron van hier-
die ekstra voedingstowwe. 

Die verskil tussen dieremis en 
kunsmis is dat dieremis, wan-
neer dit natuurlik uitgewerp 
word, nie skadelik vir grondor-
ganismes is nie en ’n laer kool-
stofspoor het.

VOLHOUBAARHEID
Om familieplase te bou wat veer-
kragtig en buigsaam is, is soos 
om ’n marathon pleks van ’n 
naelloop te hardloop. 

Om in boerdery te wees, vereis 
dat nie net die boere vir verande-
ring aanpasbaar moet wees nie, 
maar dat sy boerderystelsel ver- 
skillende struikelblokke (kli-
maat en finansieel) kan oorleef.

Boere word aangeraai om 
wanneer dit goed gaan, geld te 
spaar vir moeilike tye wat kan 
voorlê. 

Geïntegreerde gewas-lewen- 
de hawe-stelsels is ’n benadering 
wat boere kan help om op hul 
plaas te bly en mettertyd pro-
duktiewer te wees. 

NAVRAE: Mnr. Gerrie Trystman, 
e-pos: trytsmangerrie@gmail.com

Dié verskuifbare watertrog is deur mnr. André Lund ontwikkel vir 
gebruik in ultrahoëdrukbeweidingstelsels. FOTO: VERSKAF

Mnr. Gerrie Trytsman  
FOTO: LIZA BOHLMANN
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Beeste loop op strawwe rooiwater-, galsiekte- en 

suurveld vir 10½ maande per jaar, daarna ses 

weke hooi. P6-fosfaatlekke in die somer en onder-

houdslekke in die winter. Geen produksielekke 

word gegee nie.

Ná 48 jaar onder hierdie toestande en deur middel 

van die uitskot van nie-dragtige diere ná 'n 3-

maande-dekseisoen, is 'n mediumraam-vroeg-

ryptipe met goeie bespiering ontwikkel.

Lynteling en inteling met behulp van teel-

waardes word gebruik.

Die BV-missie is om 'n Drakensbergerkoei te teel 

wat elke jaar 'n kalf vanaf die veld sonder duur 

byvoeding lewer en wat die Telersgenootskap se 

inspeksie slaag; om bekostigbare bulle vanaf die 

veld te voorsien wat 30+ koeie binne 3 maande 

sonder byvoeding dek en om 'n positiewe bydrae 

te lewer tot die verbetering van die ras.

Bulle word onderwerp aan veldtoetse wat oor 2 

jaar strek, sonder produksielekke. Daarna word 

hulle vir 6 weke afgerond met kragvoer op spaar-

veld vir ons jaarlikse produksieveiling.

Die produksieveiling word elke jaar op die 4de 

Woensdag in Mei gehou. Die hoogtepunt van die 

veilings is die algehele aanbod van die koeie wat 

8 jaar oud word deur die jaar (goue oues).

Alle beskikbare diere word eerstens op die BV-

veiling aangebied.

Diere is ingeënt teen en getoets vir al die heersen-

de siektes.

Tuiste van die Drakensberger

BUFFALO VALLEYBUFFALO VALLEYBUFFALO VALLEY

Lot 1 

Lot 2 

gene: Daar is nie beter nie!
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sonder byvoeding dek en om 'n positiewe bydrae 

te lewer tot die verbetering van die ras.

Bulle word onderwerp aan veldtoetse wat oor 2 

jaar strek, sonder produksielekke. Daarna word 

hulle vir 6 weke afgerond met kragvoer op spaar-

veld vir ons jaarlikse produksieveiling.

Die produksieveiling word elke jaar op die 4de 

Woensdag in Mei gehou. Die hoogtepunt van die 

veilings is die algehele aanbod van die koeie wat 

8 jaar oud word deur die jaar (goue oues).

Alle beskikbare diere word eerstens op die BV-

veiling aangebied.

Diere is ingeënt teen en getoets vir al die heersen-

de siektes.

Tuiste van die Drakensberger

BUFFALO VALLEYBUFFALO VALLEYBUFFALO VALLEY

Lot 1 

Lot 2 

gene: Daar is nie beter nie!

-

38 ste Produksie Veiling
Woensdag 22 Mei 2019, 11:00, Nooitgedacht , Carolina  

(15 km op die Carolina – Badplaas pad ) GPS: S 26-04`227``/ E 30-15`535``

52 Jaar van doelgerigte teling
Diere loop op strawwe Rooiwater, Galsiekte, Suurveld

AANBOD:
30 Bespierde Stoet (sp )Veldgetoetste Bulle 30 tot 36 Maande oud

10 Stoetverse (sp ) 30 maande oud Dragtig
10 Stoetkoeie (sp ) 4 tot 6 Jaar oud dragtig  en/of met kalf

30 Graadverse 18 maande oud oop
Diere getoets vir TB, C/A. Vrugbaarheid Trichomoniase, ingeënt teen alle heersende siektes

(Veiling onder beskerming van DBTG )

 Navrae:
John Roos:   082 809 7941

Weblad: w.w.w.buffalovalley.co.za
E-pos: johnjroos@gmail.com

Vleissentraal Ermelo 017 819 1106
Bemarker: Herman Bester 082 492 0571
Afslaer: Paul Botha 082 807 5511

Lot 31
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D
rakensbergers kan 
as eg Suid-Afrikaan-
se beeste aanspraak 
maak op die beskry-
wing van “inheems 

en aangepas” sonder enige vrees  
vir teenspraak.

Mnr. Henk Delport, onder-
voorsitter van die Drakensber-
ger-beestelersgenootskap, ver- 
dui de lik dié stelling uit eie onder-
vinding. Hy het sy eie stoetery en 
kudde by Delram-boerdery naby 
Ficksburg wat hy saam met sy 
vennoot, mnr. Pieter Esterhui-
zen, bestuur. 

“Ek was jare lank ’n saaiboer 
voordat ek met beeste begin boer 
het. Uit ervaring kan ek sê dat 
’n bees wat min moeite verg en 
genoeg vleis vanaf die veld pro-
duseer, ’n waardevolle bydrae 
tot enige boerdery sal lewer. Die 

waardetoevoeging geld soveel te 
meer waar saaiboere herlewings-
landbou toepas of vollediger 
bewaringslandboupraktyke wil 
begin volg.”

Die ras se geskiedenis en oor-
sprong is volgens Delport die 
sleutel tot die Drakensberger 
se genetiese voordeel. Hy gaan 
haal die storie in 1652 met die 
aankoms van Jan van Riebeeck 
se geselskap en hul handeldry-
wery met die oorspronklike 
Khoisan-inwoners. Die setlaars 
het baie van die inheemse swart 
beeste gehou en dit is as trekdie-
re en later selfs as belastingbeta-
ling aanvaar in Simon van der 
Stel se tyd.

Tydens die verkenning van die 
Kaapse binneland en die vesti-
ging van plase verder weg van 
die kus is ander swart beeste met 

soortgelyke Sanga-eienskappe 
by plaaslike stamme verkry.

Die Uys-familie én hul swart 
beeste was onder die families 
wat in die 18de eeu aan die 
Groot Trek begin deelneem het. 
Die pad wat die Uyse vanuit Gra-
hamstad na ’n beter heenkome 
gevolg het, was moeilik. Net 
sterk diere met ’n goeie gestel en 
siekteweerstand het die paal ge-
haal. Die veeldoeligheid van die 
swart beeste was noodsaaklik en 
hul diens as trekdiere, melkdiere 
en slagvee was legendaries.

“Die groep diere wat eindelik 
saam met die Uyse in die Wak-
kerstroom-omgewing in die he-
dendaagse Mpumalanga geves-
tig het, het later ’n beduidende 
rol in die ontstaan en uitbou van 
die moderne Drakensberger ge-
had,” sê Delport.

GRYSHOEK  
SE UYSBEESTE
Dié vestigingstyd op die plaas 
Gryshoek het ná die Zoeloeoor-
loë (omstreeks 1874) plaasge-
vind. Swart Dirk Uys het ná die 
Anglo-Boereoorlog (1899-1902) 
die Uysbeeste – soos hulle toe 
bekend was — begin verbeter. 

Die Uysbeeste was goed be-
kend en invloedryk in die omge-
wing, maar is nie as ’n ras erken 
nie. Talle eienaars van Uysbeeste 
het met ander rasse, soos die An-
gus en South Devon, begin kruis-
teel toe die Wet op Veeverbete-
ring in 1934 geproklameer en 
die gebruik van ongeregistreerde 
rasse gepenaliseer is.

Mnr. Joey Uys het aangehou 
om Uysbeeste in sy geslote kud-
de te teel en het hom ernstig be- 
ywer om die Uysbees amptelik 
as ’n ras erken te kry. Op 1 Mei 
1946 het die Uysbees-telersver-
eniging onder sy leiding tot stand 
gekom. Uys se moeite was nie 
verniet nie, en in 1947 is die 
moontlikheid om die Uysbees 
as ’n ras te registreer, deur ’n 
departementele kommissie on-
dersoek. Die aansoek was suk-
sesvol. In Oktober 1947 is die 
nuwe, inheemse, swart beesras 
tot die Drakensberger herdoop 
— op Uys se aanbeveling.

Op 7 November daardie jaar 
is die Suid-Afrikaanse Drakens- 
berger-beestelersgenootskap ge- 
stig met Uys as voorsitter. 

In 1961 het die vereniging 
reeds meer as 4 700 geregistreer-
de diere opgeteken gehad. Tans 
staan die getal geregistreerde 
diere op sowat 13 540. 

Vandag boer die nasate van 
hierdie pioniers, die broers  
mnre. Pikkie en Johan Uys, 
steeds met Drakensbergers op 
Gryshoek. Pikkie is ’n geesdrif-
tige raadslid van die genootskap 
en dien gereeld as organiseerder 
van keurder- en beoordelaars-
kursusse op.

TEELWAARDES
In sy moderne gewaad is die 
Drakensberger nie net aangepas 
vir sy omgewing in Suider-Afrika 
nie, maar ook by die ekonomie-
se klimaat, sê Delport. Danksy 
hedendaagse navorsing oor die 

Inheemse gene  
gee deurslag

Die Drakensberger is ’n eg Suid-Afrikaanse beesras. Mnr. Henk 
Delport van die Drakensberger-telersgenootskap beskryf dié 

beeste as die ideale veevennoot in herlewingslandboustelsels.
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Die Drakensberger se eienskappe word gerugsteun met ’n wetenskaplik bewese goeie groeivermoë op die 
veld én in voerkrale, ’n gunstige voeromsettingsverhouding, prestasietoets- en Blup-syfers en ’n sukses-
volle keuringstelsel wat help om net die beste beeste vir teling te behou. Genomies verrykte teelwaardes 
vir die ras is sedert ’n jaar gelede beskikbaar. FOTO’S: LIZA  BOHLMANN
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ras en produksiedata en -aante-
keninge deur telers is die ras nou 
in ’n beter posisie as ooit om 
makliker volgens ekonomiese  
eienskappe te selekteer en daar-
uit voordeel te trek.

In Mei 2018 het SA Stamboek 
die eerste genomies verrykte 
teelwaardes vir die ras gepubli-
seer. Dit stel telers in staat om 
teelbesluite met groter sekerheid 
te neem, gegrond op teelwaar-
des. Die Drakensberger is slegs 
die derde ras en die eerste in-
heemse ras in Suid-Afrika wat 
hierdie mylpaal behaal. 

Delport meen die Drakensber-
ger se aanpasbaarheid, vrugbaar-
heid, goeie moeder- en melk- 
eienskappe, langlewendheid, 
groeivermoë, karkasgehalte en 
voeromsettingsverhouding is die 
ideale kombinasie om op bykans 
enige plaas waarde toe te voeg.

BEWARING
“Tydens Landbouweekblad, die 
Riemland-studiegroep en Graan 
SA se herlewingslandboukon-
ferensie op Reitz kon konfe-
rensiegangers self sien hoe 
maklik die Drakensberger by 
’n saaiboerdery met bewarings-

Ná eeue se natuurlike seleksie en veredeling van die Drakensberger 
het die ras sy goeie melkeienskappe behou, tesame met ’n goeie 
loop- en groeivermoë. Vrugbaarheid, goeie moedereienskappe en 
geboortegemak is ’n bonus vir boere.

Mnre. Pieter Esterhuizen 
(links) en Henk Delport van die 
Delram-boerdery is vennote 
en boer saam by Ficksburg. 
Hulle het onlangs Landbou-
weekblad se herlewingsland- 
boukonferensie op Reitz by-
gewoon. Delport is die onder-
voorsitter van die Drakens-
berger-telersgenootskap.

landboupraktyke kan inskakel.
Benewens die geld wat die boer 
uit die verkoop van diere kan 
maak, dra hulle op verskillende 
maniere tot die volhoubaarheid 
van ’n boerdery by,” sê Delport.

Eerstens word veld op mar-
ginale grond benut. Met goeie 
weidingsbestuur kan swak veld 
of selfs veld wat met onkruid 
besmet is, gerehabiliteer word.

Tweedens word dekgewasse 
of oesreste op landerye tussen 

die groeitye van kontantgewasse 
in geld omgesit. Die ander be-
langrike deel is die bydrae wat 
beeste, soos Drakensbergers, tot 
die hervestiging van biodiversi-
teit in die grond lewer. 

“Jy kan beswaarlik ’n meer 
omgewingsvriendelike en eko-
nomies volhoubare besluit vir 
jou plaas neem.”

NAVRAE: Mnr. Henk Delport,  
e-pos: cattle@delram.co.za;  

Die Drakensberger het sterk 
bene en kloue, ’n goeie loop- 
en weivermoë, gehardheid en 
aanpassingsvermoë.

Drakensbergers wat uit die oorspronklike Uysbees geteel is op  
Gryshoek naby Wakkerstroom in Mpumalanga. FOTO:  UYS-FAMILIE
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G
roter veerkragtig-
heid en ’n gesonde 
verskeidenheid gras- 
spesies was die groot-
ste voordele vir sy 

plaas nadat hy in 2017 van selek- 
tiewe laedrukbeweiding na nie- 
selektiewe ultrahoëdrukbewei-
ding oorgeskakel het, sê mnr. 
Danie Slabbert, Oos-Vrystaatse 
herlewingslandbouboer.

Hy volg die beginsels van ultra- 
hoëdrukstrookbeweiding wat 
deur pioniers soos mnr. André 
Lund verfyn is. Die gebruik van 
Drakensbergers in ’n stelsel waar 
ultrahoëdrukstrookbeweiding 
geld, is op Slabbert se plaas in die 
distrik Reitz besigtig tydens Land-
bouweekblad se herlewings- 
landboukonferensie. Die konfe-
rensie is met die samewerking 
van die Riemland-studiegroep 

en Graan SA aangebied.
Slabbert het binne ’n betrek- 

lik kort tydperk van minder as  
twee jaar opgelet hoe die spesie- 
samestelling van die veld gedi-
versifiseer het nadat hy ultra-
hoëdrukstrookbeweiding begin 
toepas het. Breëblaargrassoorte, 
kruie, veldblomme en natuur- 
like klawer begin nou minder 
voedsame grassoorte, soos steek- 
gras, vervang.

HULPBRONNE
Slabbert verduidelik dat voer-
vloeibeplanning op sy plaas mak- 
liker is omdat hy ’n saaiboer én 
’n veeboer is. 

“Eintlik is ek ’n grondboer, 
want dit maak nie saak of ek 
vleis of mielies produseer nie, 
die hulpbron is grond.”

Sy seisoenale weiskedule lyk 

só: Van Desember tot April is 
sy Drakensbergers op die veld. 
Van einde April tot Mei wei die 
beeste op dekgewasse wat hy 
ná aartappels plant. Van Mei 
tot Augustus gebruik hy mielie-
reste vir winterweiding. Vanaf 
Augustus tot November wei 
die beeste weer op lande waar 
’n multispesie-dekgewasmengsel 
geplant is.

“Die gebruik van dekgewasse 
is ’n fantastiese nuwe praktyk 
in ons boerdery. Ek gebruik ul-
trahoëdrukstrookbeweiding op 
alle lande, hetsy veld, dekgewas-
se of mielie-oesreste. Die beeste 
se trapaksie, speeksel, urine en 
mis werk in simbiose met die 
natuur – van vlieë en miskruiers 
tot voëls en die lewe in en onder 
die grond. 

“Dit is fantasties om te sien 

hoe die biodiversiteit en natuur 
terugkom as jy haar toelaat.”

REHABILITASIE
Volgens Slabbert was sy grond 
afgetakel en nie naastenby so ge-
sond soos wat dit 200 jaar gelede 
was nie. Ultrahoëdrukstrookbe-
weiding is nie net goed vir die 
veld nie, maar is ook ’n manier 
om uitgeputte grond en ’n boer-
dery se winsgewendheid op saai-
lande te verbeter. ’n Veekompo-
nent is daarom ’n noodsaaklike 
element van grondherlewing.

“Vir ons begin dit by die re-
habilitasie van die veld. Die  
resultate is reeds baie bevredi-
gend daar waar ons die beeste 
nou vir ’n tweede jaar op die 
veld het. Ons is besig met na- 
vorsing oor die sukses van hier-
die ‘behandeling’, en elke twee 
jaar doen ons ’n opname oor 
die veld se spesiesamestelling 
én grondontledings. 

“Ek kan getuig van die sukses 
wat ons reeds na net een ‘behan- 
deling’ van ultrahoëdrukstrook- 
beweiding behaal het. Die or-
ganiese materiaal in die grond 
het binne ’n jaar merkwaardig  
toegeneem. Daar waar ek voor-
heen slegs geenbewerking toe-
gepas het, het dit my tien jaar 
gekos om die grond se organiese 
materiaal met net een persenta-
siepunt te verbeter.”

Slabbert sê hy is opgewonde 
oor die verskeidenheid grasspe-
sies en natuurlike peulgewasse 
wat terugkom in die veld.

“Ek het ’n groot verskil in die 
veld gesien. Ons het gedink die 
veld op die plaas ís die natuurli-
ke veld, maar na net één van die 
‘behandelings’ met Drakensber- 
gers op die veld, is dit asof tien-
talle spesies ontwaak het.

“Selektiewe laedrukbewei-
ding het dieselfde skade aangerig 
as die ploeg. Dit is niemand se 
skuld nie, want ons het almal 
opgetree volgens wat ons gedink 
het is reg. Gelukkig weet ons nou 
van beter!”

ONKRUID VERGAAN
Wat van indringerplante, soos 
slangbos (bankrotbos), en giftige 
plante, soos tulpe?

Die onbenutbare slangbos 

Laat bewei jou plaas 
weer winsgewend

Ultrahoëdrukstrookbeweiding is een van die sinvolste  
maniere om ’n winsgewende balans tussen  

weidingverbetering en diereproduksie te skep. Boonop  
skakel dit uitstekend by herlewingslandboupraktyke in.

18  |  DRAKENSBERGERS  |  Bylae tot Landbouweekblad  |  26 April 2019

Mnr. Danie Slabbert, Drakensberger- en saaiboer van die plaas Van Rooyenswoning by Reitz.  
FOTO’S: LIZA  BOHLMANN
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 leiding oor ultrahoëdrukstrook-
beweiding, en plaaslike kenner 
van dié stelsel, meen gifplante en 
onkruid het ’n nut in die natuur.

“Die natuur het ’n ingebou-
de weerstand. As jy jou veld 
begin seermaak, sal die natuur-
like biodiversiteit teëskop. Dan 
vermeerder plante met dorings, 
onsmaaklike plante en gifplante.

“Dit is die natuur se manier 
om te keer dat sy geheel en al ver-
nietig word. Alles wat ons nou 
in die ekologie sien wat verkeerd 
geloop het, is mensgemaakte pro- 
bleme. As jy hierdie regstelling 
maak en plante onder ultrahoë- 
drukstrookbeweiding eenders 
bewei, boots dit die natuurlike 
migrasie en gedrag van troppe 
wild na wat honderde jare ge- 
lede hier gewei het.”

Lund se kernbeginsels vir 
ultrahoëdrukstrookbeweiding 
sluit in:

■■ Enige plaas is natuurlike eko- 
logiese kapitaal wat as ’n ge- 
heel volhoubaar bestuur 
moet word.

■■ Bestuur jou hulpbronne met 
behulp van gesonde, holis-
tiese, ekologiese beginsels 
en aangepaste vee.

■■ Gee die veld kans om vol-
doende te herstel.

■■ Hou die veedruk te alle tye 
op die maksimum vlak.

■■ Hou jou diere tevrede met 
vol rumens.

■■ Verhoog veegetalle en ver-
kort weityd per strook om 
ultrahoë veedruk te bewerk-
stellig.

■■ Die regte ingesteldheid en wil 
om die stelsel reg toe te pas 
en te bestuur is noodsaaklik.

ARBEID
Binne hierdie weidingskampe 
word ’n strook teen ’n vooraf-
bepaalde tempo vir beweiding 
vrygestel. ’n Geëlektrifiseerde 
draad met ’n draagbare ener-
giebron word dan op die regte 
tydstip aangeskuif en die beeste 
daarmee saam.

Op Slabbert se plaas wissel 
twee werknemers mekaar met 
hierdie taak af. Dit verg slegs een 
persoon om sy kudde van sowat 
500 beeste elke uur te verskuif. 

“Op Sondae is die verskui- 

(Seriphium plumosum) is ’n  
reuseprobleem op Suid-Afri- 
kaanse plase, beaam Slabbert, 
maar hy sê beeste en ultra- 
hoëdrukstrookbeweiding is  
die antwoord.

“As jou veelading hoog ge-
noeg is, sal slangbos ná drie of 
vier seisoene van ultrahoëdruk-
strookbeweiding op jou plaas 
verdwyn,” sê Slabbert. 

“Die slangbos word deur gras 
ingeneem. Dit is merkwaardig 
om te sien hoe die beeste slang-
bos ooptrap.”

Danksy die gekonsentreerde 
uitwerking van die beeste se 
mis is daar ook meer miskruiers  
en erdwurms. Op hul beurt  
verhoog hulle die grondgesond-

heid en bring broodnodige kool-
stof terug. Sy Drakensbergers  
se trapaksie breek ook grond-
korse sodat water en lug beter 
kan indring. 

Slabbert glo die risiko wat gif-
plante vir vee inhou, verlaag met 
ultrahoëdrukstrookbeweiding. 

“Ons vind ook gifplante, soos 
tulpe, hier. Wat ek waargeneem 
het, is dat tulpe die eerste groen 
plant in die lente is. ’n Bees wat 
selektief wei, gaan dié groen bla-
re uitsoek en ’n honderd tulpe 
vreet en vrek. 

“Met ultrahoëdrukstrookbe-
weiding is daar nie vir die bees 
kans om elke groen blaartjie te 
gaan uitsoek nie. Só sal ’n bees 
in die kudde waar hulle nie-se-

lektief moet wei, dalk net een of 
twee tulpe vreet.”

’n Span navorsers hou na-
mens Graan SA en die Mielie- 
trust herlewingslandbouers, 
soos Slabbert, se vordering dop. 
Die span wat sy veld se herstel 
bestudeer, bestaan onder meer 
uit die wetenskaplikes mnre. 
Gerrie Trytsman, kundige op 
die gebied van dekgewasse, Frits 
van Oudtshoorn, weidingkun-
dige, en dr. Astrid Jankielsohn, 
insektekundige.

“Ons sien hoe die samestelling 
van die grasspesies verander en 
meer breëblaargrassoorte, kruie, 
natuurlike klawer en veldblom-
me voorkom,” sê Slabbert.

Lund, skrywer van ’n hand-

Skokdrade word gebruik om weistroke te span sodat die beeste aangemoedig word om alles voor die voet 
te vreet en nie selektief te wei nie. Die drade word ’n hele paar keer bedags vorentoe geskuif. Beeste kan 
steeds na agter in die kamp wei en rondbeweeg en het altyd toegang tot genoeg water.
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Mnr. André Lund, skrywer van die handleiding oor ultrahoëdruk-
strookbeweiding, Die wonder van UHDSB.

wing minder intensief en gebruik 
ons hekke om die kudde vier 
keer outomaties te skuif. Indien 
dit wel nodig is om die kudde in 
stroke op ’n Sondag te verskuif, 
is dit vir my die lekkerste ding 
om dit gou self te kom doen.”

Normaalweg word Slabbert 
se beeskudde 13 tot 15 keer per 
dag tussen sonop en sononder 
volgens weistroke verskuif (die 
laaste verskuiwing is om 18:00). 
“Snags kan hulle terugwei en 
gaan water drink. Meestal gaan 
lê hulle om te rus en te herkou.”

Wanneer diere ondersoek of 
behandel moet word, gebruik  
hy ’n verskuifbare kraal. Ander- 
sins gebruik Slabbert ’n paal-
spuit as net een of ’n hand vol 
diere behandeling nodig het.

Genoeg water is ’n vereiste 
by ultrahoëdrukbeweiding. ’n 
Volwasse bees drink gemiddeld 
sowat 60-70 liter water per dag. 
Die waterkripstelsel wat Lund 
ontwerp het, is verskuifbaar. 

Die veesuiping se ontwerp is 
rond en het ’n 2 000 liter-op-

bergingstenk met ’n vlotterklep 
bo-op wat gekoppel is aan water-
toevoer. Só is daar altyd genoeg 
water en genoeg plek vir vee om 
vinnig klaar te suip.

TEMPERAMENT
Nóg ’n voordeel van Drakens-
bergers is dat die beeste se tem-
perament hantering baie maklik 
maak. Die beeste raak ook gou 
gewoond aan die geskeduleer-
de verskuiwing na die volgende 
strook veld. 

“Veral op Sondae as ek self 
die kudde skuif, praat ek som-
mer met hulle en sê ‘kom ons 
gaan’. Om ’n groot kudde Dra-
kensbergers só te verskuif son-
der moeite, is ’n ongelooflike 
lekker gevoel. Die hantering is 
sonder ’n geskree en gepyp- 
slanery. Die beeste volg jou, 
want jy is hul herder,” sê Slab- 
bert. 

NAVRAE: Mnr. Danie Slabbert,  
e-pos: slabman7@gmail.com,  
082 339 9018.
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D
rakensbergers is be- 
kend om hul uitsteken-
de weidingsvermoë en 
aanpasbaarheid in 
verskeie veldtoestan-

de. Die rol van vee om natuur-
like veld te bestuur en verbeter, 
is ’n bestuursfaktor wat boere 

met groot vrug kan gebruik. 
Prof. Klaus Kellner, ’n veldken-

ner verbonde aan die skool vir 
biologiese wetenskappe en die 
eenheid van omgewingsweten- 
skappe en bestuur aan die 
Noordwes-Universiteit se Pot-
chefstroom-kampus, deel in hier-

die artikel ’n paar insigte wat hy 
oor jare opgedoen het, veral in 
die droër savanne-gedeeltes van 
Suid-Afrika.

Danksy sy navorsing en erva- 
ring rakende die beste benut-
ting van grond het hy ’n unieke 
perspektief op weidingsbestuur, 

grondverbetering en hoe om 
grasveld en natuurlike weiding 
te bestuur en te verbeter.

BESTE PRAKTYKE
“Bepaal watter tipe veld op jou 
plaas voorkom. As jy nie self die 
kennis het om grasspesies of on-
kruide te identifiseer nie, kan jy 
hulp inroep. Nader ’n kenner of 
raadpleeg die internet. Skakel in 
by studiegroepe of gaan kyk op 
webtuistes wat verskeie wen-
ke, nuus en projekte bevat wat 
klem lê op veldrehabilitasie en 
-bestuur,” sê Kellner.

Stel prakties ondersoek in 
om vas te stel wat die status 
van die veld en weiding in ’n 
sekere kamp of gedeelte van jou 
plaas is. 

“Meet ’n stuk van sowat tien 
meter af waarlangs jy in die 
veld in loop en merk dit. Iden-
tifiseer dan die verskillende 
plantspesies wat op daardie lyn 
voorkom en vra jouself af wat 
jy sien: Is daar baie smaaklike 
en een- of meerjarige grasspesies 
of nie? Is daar baie indringer- 
spesies of houtagtige struike? Is 
daar tekens van erosie? Kan jy 
minstens vyf verskillende gras-
soorte op jou plaas uitken?”

Herhaal hierdie stappe ’n 
paar keer om die toestand van 
die veld te bepaal.

“Ken jou plaas en teken aan 
wat jy gemeet het. Meet ook die 
kort- en langtermynreënval. As 
jy nie die grondtipes kan iden- 
tifiseer nie, laat grondontledings 
doen en maak aantekeninge  
oor die gras- en plantspesies 
wat op verskillende plekke op  
verskillende grond of landskap-
pe voorkom.

“Herhaal dié opname van ge-
gewens ’n paar keer en noteer die 
verskille oor ’n tydperk, veral as 
jy sekere weidingspraktyke toe- 
pas. Die verandering in die toe-
stand van die hulpbron met ver-
loop van tyd kan so bepaal word.

“Wanneer jy ’n goeie idee het 
van wat op die plaas aangaan, 
kan jy ’n plan van aksie saam-
stel. Daar is nie één oplossing vir 
almal nie, maar vir elke plaas is 
daar ’n oplossing.”

Kellner beveel ook aan dat 
boere hulself met inligting moet 

Bestuur van veld en 
kudde ewe belangrik
Plaaslike veeboere wat vanaf natuurlike weiding vleis  

produseer, verkies die Drakensberger. Die veld het egter  
net soveel liefde en bestuur nodig as jou kudde.
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As inheemse ras is die Drakensberger-beesras goed aangepas om natuurlike veld en grassoorte te vreet 
en in vleis om te skakel. Met goeie bestuur en die regte weidingspraktyke kan ’n boer sy veld met ’n bees-
kudde in stand hou en selfs verbeter. FOTO: LIZA BOHLMANN
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Op plekke waar oorbeweiding of skade in weikampe voorkom, kan 
die veeboer relatief goedkoop en maklik “eilande” skep waar gras 
kan hergroei en saad maak vir die natuurlike hervestiging van die 
veld. Deur takke te pak, kan geen vee of wild daar wei nie, en kan die 
gras ongesteurd hergroei. Die takke van bome en struike wat tydens 
ontbossingsaksies gesny is, kan hiervoor ingespan word.  
FOTO’S: KLAUS  KELLNER

Só groei die gras welig uit onder beskerming van takke wat in  
eilande gestapel is.

Saad wat vorm in die beskermde eilande waar takke gepak is,  
sal mettertyd natuurlik waai en saai om nuwe gras te vestig.

bemagtig deur inligtingsessies, 
boeredae en konferensies by te 
woon wat op weiding- en veld-
bestuur toegespits is.

Wanneer weiding wanbe-
stuur word, kan jy binne een 
seisoen baie skade aanrig aan 
jou grond en veld, sê Kellner. 
Veeboere moet altyd hul gras-
veld voorop stel en as ’n be- 
stuursprioriteit ag.

“As ’n veeboer jou tydens ’n 
plaasbesoek vertel van die gras 
en sy weiding op sy plaas, is hy 
op die regte pad. As hy jou egter 
net na sy beeste of wild toe vat, 
moet hy nog leer. Gras is die 
hulpbron wat die vee en wild 
voer. Daarsonder kan daar nie 
diere wees nie.”

BEWEIDING
Weidingverbetering is moontlik 
met behulp van grasvreters, soos 
beeste. “Waak daarteen om jou 
grond te beroof. Hoëdrukbewei- 
dingstelsels werk as jy dit reg be- 
stuur. Volg die riglyne streng, want 
anders vernietig jy net jou veld 
weens oorbeweiding. Kry die be- 
ginsels van dié stelsel onder die 
knie voordat jy dit toepas.

“Ek en my span doen baie na- 
vorsing en werk rakende veld-
verbetering (rehabilitasie). Dit 
behels verskillende metodes, 
na gelang van die gebied, tipe 
plantegroei en reënval. 

“ ’n Groot bekommernis, ver-
al in Noordwes, is die toename 
in die voorkoms van slangbos 
(bankrotbos). Dit is ’n gesukkel 
om dit uit te roei, en om dit  
te brand of die bos te probeer 
afkap maak die slangbos net 
kwaad. Hy groei dikwels met 
mening terug.”

Hierdie tipe uitroeipogings 
is arbeidsintensief en nie altyd 
geslaagd nie. Slangbos kan met 
verantwoordelike chemiese be-
stuur uitgeroei word.

“Moenie oorboord gaan met 
die chemiese toedienings nie. 
Volg die aanwysings en dien 
net die regte hoeveelheid toe. Ek 
het al in afgryse aanskou hoe ’n  
boer slangbos met ’n brandslang 
in strome van ’n chemiese oplos-
sing verdrink, terwyl net ’n baie 
klein hoeveelheid nodig is. Op 
daardie behandelde kolle is die 

veld en biologiese lewe saam met 
die slangbos vernietig.”

Gelukkig is daar ’n oplossing 
om selfs bínne kampe “eilande” 
te skep waar diere nie kan wei 
nie sodat die veld kan rus, her-
groei en saad maak. Deur een-
voudig takke van bome en strui-
ke af te sny (sommer daar waar  
jy ontbossing doen) en die takke 
in “eilande” te pak, skep jy vei- 
lige hawens vir gras om te her-
groei. Die beeste kan nie daar 
wei nie en die takke sal metter-
tyd verweer en afbreek. Intus-
sen sou hulle saad vorm en help  
om die natuurlike grasveld te 
hervestig.

BOSVERDIGTING
Kellner sê bosverdigting is nog  
’n kwessie waarmee talle vee-
boere sukkel, veral in Suid-Afri-
ka se savanne-gedeeltes.

“Bosverdigting kom veral 
voor op plase waar die veld nie 
gereeld genoeg gebrand word 
nie én oorbenut is, veral tydens 
’n droogte. Dié kombinasie lei 
tipies tot bosverdigting.”

Meer bosse kan egter voor-
delig wees vir blaarvreters, wat 
belangrik is vir die wildbedryf, 
mits dit reg bestuur word. 

Wees gewaarsku oor die voor- 
koms van Prosopis-spesies (Suid- 
wesdoring), wat weiding kan 
binnedring en tot bosverdigting 
lei, veral in die rivierlope in die 
droër gedeeltes van die land.

RUS EN BESTUUR
Genoeg rustyd vir weidings-
kampe is ’n móét, sê Kellner, en 
is seker een van die belangrik-
ste stappe om jou hulpbron te 
bewaar. Deel jou plaas in wei-
kampe op en laat een kamp vir 
nege maande tot ’n jaar lank 
rus, na gelang van die reënval 
en grondtipe. Dié ruskamp kan 
jaarliks aanskuif sodat elke wei-
kamp ’n goeie ruskans elke paar  
jaar geniet. 

“Ek ken ’n boer wat met min-
der as 3 000 hektaar ál vyf sy 
seuns deur universiteit gekry het 
omdat hy goeie weidingsbestuur 
toepas. Hy boer in die duineveld 
aan die westekant van die land, 
’n gebied waar lae reënval voor-
kom, maar gebruik ’n kamp-
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stelsel waarvolgens geen 
kamp oorbewei word nie. Hy pas 
sy veegetalle aan en skep ’n lang 
genoeg rusperiode vir hergroei. 
Dié boer is ’n uitstekende voor-
beeld van iemand wat nie sy 
hulpbronne beroof nie, en hy 
pluk die vrugte daarvan.”

’n Eenvoudige voorbeeld wat 
die boer vir sy plaas kan aanpas, 
is om die beskikbare weiding in 
vier dele te verdeel, met verskil-
lende kampe op elke deel. Laat 
rus een deel van Augustus/Sep-
tember tot April/Mei. Op die 
ander drie gedeeltes kan jy die 
kuddes byvoorbeeld elke week 
tussen kampe verskuif. Verdeel 
die beskikbare weiding in die-
selfde veld- en grondtipe.

GRONDSKADE
Vermy oorbelading van die be-
skikbare weiding, sê Kellner. As 
dit nie genoeg gereën het nie, 
moet jy jou kuddegetalle aanpas 
en nie gulsig wees nie.

Hier kom jou vaardighede as 
veeboer en beesteler na vore. As 
jou rekordhouding van beeste 
se produksie en van die hulp-
bron op peil is, kan jy akkurate 
besluite neem oor veldbestuur, 
byvoorbeeld watter diere om  
uit te skot indien kuddes ver-
klein moet word.

“As jy in so ’n geval nie be-
tyds begin om jou kudde uit te 
dun nie, gaan die voerrekening 
jou inhaal én het jy waarskynlik  
jou veld reeds so beskadig dat 
die nagevolge vir jare daarna nog 
sal voortduur.”

EKONOMIESE BESLUIT
Met relatief min moeite en ’n 
sinvolle bestuurstelsel kan jy 
meer uit jou plaas kry. Dit is ’n 
ekonomiese besluit om te weet 
wat die beste praktyk vir jou 
plaas is.

“Onthou, as jy jou veld oor-
bewei met 5% of 10%, kry ál 
die beeste daarna swaar, nie 
net 5% of 10% van jou kudde 
nie. Só skep jy ’n mensge- 
maakte droogte.”

Tref voorsorg in jou plaas se 
begroting, wat jou sal help om 
gou tot aksie oor te gaan indien 
veldrehabilitasie nodig is. Be-
plan vooruit en moet nie probeer 

optree as dit reeds te laat is nie.
Dit kan ’n droogte, brand, 

vloed of ’n plaag miere wees wat 
dele van jou veld beskadig, nie 
net oorbeweiding nie. 

“Diversiteit van plant- en 
grondlewe versprei jou risiko, 
maar al lyk jou veld hóé goed, 
moet jy altyd begroot vir veld- 
rehabilitasie, en die toestand  
van die hulpbron bepaal.”

As jy grassaad koop of self 
geoes het, moet jy die kiem-
kragtigheid eers toets. Kellner 
beveel aan dat jy “vars” saad  
eers bêre in ’n droë, koel plek  
vir ’n jaar. Toets dan of die saad 
maklik ontkiem voordat jy dit 
saai, veral vir veldverbetering. 

Verskillende grassade word 
ook anders hanteer as dit hersaai 
word. Wollerige sade soos dié 
van borseltjiegras moet byvoor-
beeld eers met sand of kalk 
gemeng word om dit makliker 
te saai.

WAARSKUWING
Ken die geskiedenis van jou 
plaas of ’n stuk grond wat vir 
weiding geoormerk is, veral as 
dit ’n nuwe plaas of huurgrond 
is en jy nie weet watter bestuurs- 
praktyke voorheen toegepas is 
nie. Dit sal bepaal hoeveel in- 
sette benodig word om die veld 
in ’n goeie toestand vir weiding 
te kry. 

NAVRAE: Prof. Klaus Kellner,  
e-pos: klaus.kellner@nwu.ac.za  
of Klaus.Kellner274@gmail.com;  
www.ecorestore.co.za;  
018 299 2510 of 082 5696 145.

Om gesonde diere te teel is gesonde veld nodig. Volhoubare vleisproduksie hou direk verband met die 
suksesvolle bestuur van weiding en water. Bepaal die grasspesies en toestand van jou weiding en monitor 
die status deurlopend. Laat rus weidingskampe genoeg en vermy oorbeweiding. FOTO’S: VERSKAF 

Suid-Afrika het verskeie biome en plantegroeistreke wat almal  
verskillend bestuur moet word. Hier wys prof. Klaus Kellner hoe  
die verskillende streke se natuurlike veld en plantegroei in die sen-
trale deel van Suid-Afrika van mekaar verskil. Kellner is ’n veldken-
ner verbonde aan die Noordwes-Universiteit se skool vir biologiese 
wetenskappe en die eenheid van omgewingswetenskappe en 
bestuur in Potchefstroom. 
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B
ewaringslandbouprak- 
tyke is onontbeerlik 
vir volhoubare land-
bouproduksie. Bewa-
ringslandbou sluit die 

oordeelkundige beweiding deur 
vee in om landbou-ekostelsels te 
herstel. Dit stimuleer plantegoei 
in die veld, help met die neer-
legging van koolstof en verhoog  
die produktiwiteit van aange-
plante en natuurlike weiding.

Die Drakensberger se na-
tuurlike aanpassingsvermoë 
en gehardheid maak van hom 
die ideale vennoot vir gewas-
boerderystelsels wat ’n veever-
takking insluit.

Om as ’n saaiboer skielik ook 
’n veeboer te word, kan moei-
lik lyk. Met die Drakensberger 
hou dié nuwe boerderyvertak-
king egter groot geleenthede in 

om jou lande se gesondheid te 
verbeter en boonop meer wins 
te maak. 

Die vestiging van ’n koei-kalf-
kudde kan vermaklik word deur 
met die aankoop van speenverse 
te begin. Dit gee die verse kans 
om goed aan te pas voordat hulle 
by die bul moet kom en begin 
kalf, terwyl dit die boer tyd gee 
om die nuwe boerderyvertak-
king te leer ken. Die eenheids-
koste van verse is ook heelwat 
laer as dié van dragtige diere. 

Die Drakensberger-telersge- 
nootskap van Suid-Afrika maak 
nie verniet aanspraak op die be-
naming “winsbees” nie. As ’n 
inheemse ras sonder fieter jasies 
is die Drakensberger maklik om 
te bestuur. Dié diere benut die 
veld, oesreste of dekgewasse uit-
stekend danksy ’n goeie voerom-
settingsvermoë.

Die Drakensberger skrik ook 
nie vir moeilike omgewingstoe-
stande nie. ’n Swart pigment vir 
gesonde oë en hitteweerstand is 
normaal by dié ras. 

Dié mediumraamras is tipies 
vroegryp. Die breë, vleisdraende 
diere het ’n goeie loopvermoë, 
sterk bene en swart, buffelagtige 
kloue wat selfs moeilike terrein 
baasraak. Daar word geselekteer 
vir ’n breedbespierde dier, asook 
moedereienskappe en baie melk 
om sterk kalwers maklik groot 
te maak. 

Natuurlike en wetenskaplike 
seleksie oor honderde jare laat 
die moderne Drakensberger met 
die voordele van aanpasbaar-
heid, gehardheid en natuurlike 
weerstand teen bosluise en bos-
luis-oordraagbare siektes. 

Telers plaas klem op ekono-
mies belangrike aspekte, soos 
aanpasbaarheid, vrugbaarheid, 
goeie melkeienskappe, lang-
lewendheid, asook ’n goeie 
groeivermoë, voeromsettings-
verhouding en karkasgehalte.

Lees by www.drakensbergers. 
co.za meer oor die “Standaard 
van Voortreflikheid” waarvol-
gens die moderne Drakensber-
ger gekeur word.

NAVRAE: Mnr. Henk Delport,  
e-pos: cattle@delram.co.za;  
083 300 1131.

Boer in harmonie  
met die natuur
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BO: Drakensbergers gedy in ekstensiewe toestande en skakel 
maklik by saaiboerderye in waar ’n veevertakking bewaringsland-
boupraktyke ondersteun. Koeie kalf maklik, het goeie moede-
reinskappe en genoeg melk, en is vrugbaar. FOTO’S: LIZA  BOHLMANN

Die Drakensberger is ’n mediumraambees met ’n gladde, swart  
haarkleed, ’n opmerklike lang en diep lyf en ’n rustige temperament. 
Dit is een van slegs ’n hand vol  inheemse beesrasse van Suid-Afrika.

Dit kan moeilik lyk om as ’n saaiboer skielik ook ’n veeboer te 
word. Maar met die Drakensberger kan hierdie nuwe boerdery-
vertakking nie net die gesondheid van die ekologie op jou lande 

en veldweidings verbeter nie, maar ook jou bankbalans.
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D
rakensbergerbeeste 
het in Maart van
jaar sommer self hul 
waarde aan honderde 
saaiboere gewys. Die 

kudde van mnr. Danie Slabbert 
van die plaas Van Rooyens
woning buite Reitz is tydens ’n 

konferensie oor herlewingsland
bou besoek om die integrasie 
van vee by saaiboerdery te wys.

Die konferensie is oor twee 
dae op dié OosVrystaatse dorp 
aangebied, waar kontantgewas
se en vee volop is. Die Drakens
bergerbeestelersgenootskap het 

aktief aan dié geleentheid deel
geneem met ’n uitstalling in die 
konferensielokaal.

’n Plaasbesoek het in die 
praktyk gewys hoe die Drakens
berger by bewaringslandbou in
skakel deur die toepassing van 
ultrahoëdrukbeweiding. 

Bykans 200 jaar se grondbe
werking en selektiewe weiding 
het die grondvrugbaarheid laat 
agteruitgaan. Om die grond
struktuur en biodiversiteit te 
herstel, is die insluiting van ’n 
veevertakking en dekgewasse op 
die konferensie aangemoedig.

Die Riemlandstudiegroep, 
wat al etlike jare besig is om 
onderling meer kennis en er
varing oor herlewingslandbou 
op te doen, het die konferensie 
saam met Landbouweekblad 
en Graan SA aangebied en is 
deur verskeie borge en organi
sasies, soos die Drakensberger
telersgenoot skap, ondersteun.

KLEIN BEGIN
Slabbert, een van die stigterslede 
van die Riemlandstudiegroep, 
noem homself nog ’n beginner.

“Jy gaan nie môre met dié 
praktyk begin en dadelik alles 
reg doen nie. Ek het skaars twee 
jaar gelede hiermee begin en leer 
nog elke dag. Gelukkig is daar 
baie manne met ondervinding 
wat graag hul kennis oordra. 

“My ervaring is dat almal se 
boeke oop is en hulle help graag 
met raad, maar elke boer moet 
sy eie besluite op sy eie plaas 
neem en uitvoer.

“Elke boer moet byvoorbeeld 
self bepaal hoe sy voervloei
bestuur gaan lyk en watter lek
ke hy op sy plaas gaan gebruik. 
Daar is ook praktiese raad wat jy 
uit die staanspoor moet volg, 

Herlewingslandbou: 
Drakensbergers  
se waarde bekyk

Die gebruik van ultrahoëdrukstrookbeweiding is ’n ‘behandeling’ 
wat die veld tot sy natuurlike glorie help herstel.  

Boere moet egter eers huiswerk op hul plaas doen voor  
hulle met ultrahoëdrukstrookbeweiding begin.
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Ultrahoëdrukstrookbeweiding op 
mnr. Danie Slabbert se plaas in die 
distrik Reitz is tydens Landbou-
weekblad se herlewingslandbou-
konferensie besigtig. Die konfe-
rensie is met die samewerking van 
die Riemland-studiegroep  
en Graan SA aangebied.  
FOTO: LIZA  BOHLMANN

Slabbert se Drakensbergerkudde 
is al twee jaar lank besig om die 
veld deur ultrahoëdrukstrook- 
beweiding te “behandel”. Verskeie 
grasspesies het na die veld terug-
gekeer – 25 verskillende spesies is 
onlangs geïdentifiseer. Langsaan 
huisves ’n vergelykbare, maar 
“onbehandelde” stuk veld slegs 
elf verskillende grasspesies.
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soos dat lekke daar is om die 
rumen te stimuleer, nie om die 
bees mee vet te voer nie. Praat 
met voedingkundiges hieroor en 
werk jou eie plan vir jou plaas 
uit,” het Slabbert aan konferen-
siegangers gesê.

“Ek gebruik graag die Dra-
kensberger op my plaas, want 
dit is ’n inheemse ras wat goed 
aard in die omgewing. 

“Hulle is aangepas om op 
suurveld te wei, het ’n goeie 
loopvermoë en baie goeie weer-
stand teen parasiete. Die ras is 
boonop goed aangepas om in 
koue en hitte te presteer.”

LUND GEE RAAD
Een van die baanbrekers van 
ultrahoëdrukstrookbeweiding, 
mnr. André Lund van Beaufort- 
Wes, het vrae uit die gehoor be-
antwoord. Byvoorbeeld: Hoe 
weet jy jou beeste gaan nie vrek 
van die skielike aanpassing in 
hul weidingstelsel nie?

“Volg die beginsels nougeset. 
Een hiervan is dat hoe hoër 
die weidingsdruk is (getalle per 
hektaar), hoe korter moet die 
tydperk op ’n weidingstrook 
wees. Jy het ’n kopskuif, die reg-
te toerusting en ’n bestuurstelsel 
nodig. Daarna moet jy mis aan 
jou voete kry omdat jy self tussen 
jou beeste loop om waar te neem 
of jou resep reg is vir jou veld en 
jou kudde.

“Dit is ’n taamlik eenvoudige 
som om te maak of jou veebela-
ding en verskuiwing reg is, maar 
jy móét tyd daaraan bestee om 

jou kudde se gedrag en kondisie 
waar te neem.”

Slabbert het gesê ’n beesras 
soos die Drakensberger werk 
uitstekend vir hom. Die bees-
te verg min moeite en presteer 
goed vanaf die veld, oesreste en 
dekgewasse.

“Aanpasbaarheid is baie be-
langrik, veral daar waar dit baie 
warm word. Jy moet ook binne 
die ras aangepaste diere vir jou 
kudde kies.” 

NAVRAE: Mnr. Danie Slabbert,  
e-pos: slabman7@gmail.com,  
082 339 9018.



Konferensiegangers kon eerstehands ervaar hoe goed die Drakensberger by die stelsel van ultrahoëdruk-
strookbeweiding inskakel. Benewens die natuurlike veldweiding word die Drakensbergerkudde van sowat 
500 beeste ook op landerye met dekgewasse en oesreste gebruik in verskillende tye van die jaar.

KOSTE EN WINS
Mnr. Izak Dreyer was een 
van die sprekers tydens die 
herlewingslandboukonfe-
rensie op Reitz. Hy het die 
gehoor vertel van die lesse 
wat hy die afgelope vyf jaar 
oor herlewingslandbou geleer 
het. Hy boer naby Vrede in 
die Oos-Vrystaat, waar die 
gemiddelde reënval oor  
10 jaar 678 mm per jaar is.

Danksy bewaringslandbou-
tegnieke word dié hoeveel-
heid water nou beter benut in 
sy plaas se saaiery en is die 
voorkoms van erosie, swak 
waterindringing en spoel-
slote in landerye iets van   die 
verlede. 

Dreyer het in sy voorleg-
ging verwys na navorsing 
deur dr. David Johnson van 
die Nieu-Mexiko-staats-
universiteit in Amerika oor 
volhoubare boerdery. 

Daarvolgens neem die 
koolstofinhoud van grond toe 
sodra vee saam met ander 
bewaringslandboustrategieë 
ingespan word. Dit sluit in 
geenbewerking, gewasrota-
sie, die gebruik van ’n ver-
skeidenheid dekgewasspesies 

en lewendehawe-integrasie 
by dié stelsel. Waar vee op 
landerye wei (dekgewasse of 
oesreste), het biodiversiteit 
en biomassa in die grond 
drasties toegeneem.

Ook die organiese stikstof 
in die grond neem binne net 
’n paar jaar vinnig toe, terwyl 
anorganiese stikstof afneem. 
Dreyer se inkorporering van 
’n veevertakking én dekge-
wasse is vir hom ’n lonende 
opsie. 

Hier is ’n eenvoudige som 
van die produksiekoste en 
wins van sy stelsel wat hy op 
die konferensie gewys het:
■ Saadkoste van somerdek-
gewasse: R500/ha.
■ Kunsmis (300 kg 8:2:1 
NPK): R1 500/ha (60 N).
■ Spuit en plant: R500/ha.
■ Totaal: R2 500/ha.

Dreyer het die inkomste-
voordeel wat vee op sy plaas 
bied, só uiteengesit:
■ R2 500/ha omgesit in vleis 
teen R33/kg (speenkalwers 
lewer sowat 75 kg vleis elk).
■ Om gelyk te speel, verg dit 
0,25 kg groei per speenkalf 
per dag oor ’n tydperk van 
60 dae.

Prof. Buz Kloot (links), die hoofspreker, was baie beïndruk met die 
voorbeelde van herlewingslandbou en die inskakeling van mnr. Da-
nie Slabbert (regs) se Drakensbergerkudde by sy saaiboerdery.
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