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Wanneer die reën weer 
kom, sal die meeste 
veeboere weer diere 
moet koop. Daarom is 
dit nou noodsaaklik om 

vroegtydig te besluit watter tipe diere ’n 
mens nodig gaan hê om dié droogteramp 
in ’n geleentheid van genetiese vordering 
te omskep. Koop dan meer deurdag as die 
vorige keer om vordering uit dié terugslag 
te maak.

Dis die positiewe benadering van twee 
jong Drakensbergertelers, Willie Landman 
en Jean van der Merwe, wat hul Black Hills-
stoetery op Rooipoortjie net buite  
Potchefstroom bedryf.

“Dié droogte het ons teen die grond ge-
had. Ons damme en watertenks was leeg, 
die krippe droog. Ons moes ’n plan maak. 
Ons het die verse net 60 dae by die bulle 
gesit en ná 28 dae van dragtigheid met be-
hulp van bloedtoetse nie-dragtige verse en 
bulle met keuringspunte van laer as 70 laat 
slag en dragtige verse met keuringspunte 
van laer as 70 verkoop,” vertel hulle.

Gebruik van kundiges
Dié twee het in 2005 deeltyds begin 
boer. As ingenieurs was ’n paar beginsels 
vir hulle maklik. Hulle is lief daarvoor 

om te meet, hulle hou van syfers en die 
verwerking daarvan, en het besef dat ak-
kurate rekordhouding deesdae makliker 
is met die moderne elektroniese hulpmid-
dels. Daarby was dit vir hulle maklik om 
kenners se raad te vra en hul dienste te 
bekom.

Dit het waarskynlik grootliks daartoe 
bygedra dat gevestigde telers binne die 
Drakensberger Beestelersgenootskap 

die jongelinge onder hul vlerke geneem 
en met groot kundigheid van baie goeie 
raad voorsien het. In dié tyd het hulle 
ook die bekende veekundige raadgewer, 
Danie Bosman, betrek om hulle te help.

Hulle het die stoetery in 2009 begin 
en uitgebou tot sowat 120 teelkoeie, in 
2012 hul eerste bulle begin verkoop en 
van verlede jaar af ook dragtige verse 
begin bemark. Volgens die terugvoer van 
beesboere wat by hulle bulle gekoop en 
gebruik het, was hul vordering bevredi-
gend en dit is veral bemoedigend dat 
kommersiële telers van hulle diere hou.

Funksioneel doeltreffende diere
“Ons het eintlik geen prentjie van die 
ideale Drakensberger in ons koppe gehad 
nie. Oom Danie het dit vir ons kom leer en 
vandag streef ons daarna om funksioneel 
doeltreffende diere met gebalanseerde 
teelwaardes en prestasiesyfers, en wat 
ook mooi is, te teel.

“Die syfers is ’n uitstekende hulpmid-
del om geneties voortreflike diere te 
identifiseer, maar ons het ook geleer om 
ons oë oop te maak, na die diere te kyk en 
ook die voortreflike eienskappe wat nie 
noodwendig in die syfers vasgevang is 

Droogte skep ’n 
uitdagende geleentheid

Deur Andries Gouws

Hierdie bul, BH 11 112, is deur Jean en Willie geteel en word in die stoetery gebruik. Dit is ook die tipe bulle 
wat hulle op veilings aanbied.

Die oogmerk is sulke koeie wat elke jaar ’n fris speenkalf kan produseer en so gou as moontlik weer 
dragtig raak. 
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nie, raak te sien,” sê hulle. 
Danie sê seleksie is die proses waar-

mee ’n vleisbeeskudde objektief deur me-
ting en subjektief deur die waarneming 
van die voorkoms van teeldiere in ’n meer 
ekonomiese eenheid verander word. 
Die gemete sowel as die waarneembare 
eienskappe het ’n genetiese basis en is dus 
oorerflik.

Deurdagte seleksiebesluite
Seleksiebesluite moet deurdag en oordeel-
kundig geneem word, want die resultaat 
van huidige besluite sal vir baie jare in die 
kudde teenwoordig wees. Daarom moet so-
veel hulpmiddels as moontlik gebruik word 
om die regte besluite te probeer neem.

Vleisbees-teelkoeie moet optimaal 
doeltreffend produseer ten opsigte van 
reproduksie, moedereienskappe en aan-
pasbaarheid, en daarby moet hul voor-
koms ook funksioneel korrek wees. Koste 
wat voortdurend styg, laat die klem val op 
koeie wat:
•	 Die vermoë het om van die veld af te 

produseer.

•	 ’n Medium raam het en nie oormatig 
(droog) bespierd is nie. 

•	 Elke jaar ’n gesonde en fris kalf speen.
•	 Goeie voerdoeltreffendheid het en 

gras doeltreffender gebruik.
•	 Maklik sonder hulp kalf.
•	 ’n Hoë reproduksietempo handhaaf.
•	 Goed by die omgewing aangepas is 

en ’n lae veearts- en lekrekening het.

Keuse van vervangingsverse
Die seleksie van vervangingsverse om 
uiteindelik ’n bydrae tot die koeikudde se 
prestasie te lewer, is ook uiters noodsaak-
lik. Verse wat tydens die eerste deksei-
soen nie dragtig raak nie, word uitgeskot. 
Verse wat wel kalf, se eerste kalf word 
geweeg en ’n indeks word bereken. Dié 
wat ’n kalf met ’n indeks van onder 90 
gee, is uit en as sy met die tweede dektyd 
nie dragtig raak nie, is daar ook nie vir 
haar plek nie.

Verse wat omsigtig geselekteer word, 
gaan voortdurend deur ’n reproduksie- en 
kalfgrootmaakfase, wat seleksiedruk op 
hulle plaas totdat hulle op die ouderdom 
van ses jaar hul plek in die teelkudde 

gevestig het. 
Danie sê die invloed van kuddebulle is 

oor ’n tydperk van 15 jaar sowat 90% op 
die resultaat van die teelproses. Daarom 
is dit voordelig om, waar moontlik, 
moderne tegnologie soos kunsmatige 
inseminasie (KI) en embrio-oorplasing te 
gebruik om geneties so vinnig as moont-
lik na die teeldoelwit te vorder.

“Uiteindelike welslae is net soveel 
meer moontlik as daar soveel as moontlik 
gemeet word en die boer se oog voortdu-
rend geoefen word om die tekens wat die 
natuur vir ’n mens gee, fyn waar te neem 
en reg te vertolk.”

Uitstekende benadering
Willie en Jean sê dié benadering van 
Danie, wat hy oordra sonder om doekies 
om te draai, pas hulle uitstekend. Hulle 
hou daarvan om ’n proses met struktuur te 
volg waarin kundiges insette lewer eerder 
as om op ’n lukrake manier vorentoe te 
beur.

“Syfers is vir ons ’n groot hulpmiddel 
omdat dit baie genetiese eienskappe 
weerspieël wat ’n mens nie kan sien nie. 
Naas die syfers wat in teelwaardes verwerk 
is, word die diere aan die hand van nog agt 
belangrike eienskappe beoordeel.

“Vrugbaarheid is die belangrikste 
eienskap, wat gemeet word aan die 
skrotum-omvang en die ontwikkeling 
van die testes van bulle en die 
tussenkalftydperk van koeie. Kalwers se 
geboortegewig word streng dopgehou en 
’n teelwaarde van hoogstens +1kg word 
toegelaat. Hul teelwaarde vir speen en 
melk moet bo die rasgemiddeld wees. Die 
gemiddelde daaglikse toename in gewig 
(GDT) en voeromsetverhouding moet hoër 
as die rasgemiddeld wees en hulle moet 
lank van lyf wees. 

“Ons volgende mikpunt is om die fase 
C en D-toetsings wat ons doen, aan te vul 
met die veldtoetsstelsel van dr Hannes 
Dreyer en die resultate van die toetse ook 
by ons diere se beraamde teelwaardes 
te voeg. Ons het in Mei 2016 die eerste 
veldtoets op ’n groep verse voltooi en die 
resultaat was baie insiggewend,” sê hulle.

Vir meer inligting, kontak Willie Landman 
by 083 257 8511 of willie@blackhills.co.za, 
en Jean van der Merwe by 082 719 7521 

of jean@blackhills.co.za.

Jean van der Merwe en Willie Landman.

Vandat die kalwers aankom, word hulle maandeliks geweeg om hul groeitempo te bepaal. Hulle kry ook 
elke keer ’n punt vir temperament. VP


