
H
A

N
D

EL
SP

O
S 

 • 
TR

A
D

IN
G

 P
O

ST

“Dit is ’n heerlike uitdaging om 
Drakensbergers te teel en hul volle gene-
tiese potensiaal na vore te bring,” sê Eli 
van der Merwe, eienaar van die Blyde 
Drakensbergerstoetery. 

Eli, ’n afgetrede prokureur, het onlangs 
sy 80ste verjaardag gevier. Hy is egter nog 
vuur en vlam oor sy Drakensbergers en 
boer al dekades lank in die prentjiemooi 
Pelgrimsrus-distrik. 

Eli het uit die staanspoor met 
Drakensbergers begin boer omdat die 
ras gehard en ekonomies is. Hy sê die 
Drakensberger hoef nie terug te staan vir 
enige van die vleisbeesrasse nie. Die ras is 
goed aangepas vir alle klimaatstoestande 
in Suid-Afrika, het goeie weerstand teen 
parasiete en het ’n rustige temperament. 

Hy sou nie sy kudde sonder die 
hulp en wetenskaplike steundienste 
van onder meer die Drakensberger 
Beestelersgenootskap, SA Stamboek 
en navorsingsorganisasies soos die 
Landbounavorsingsraad (LNR) kon 
vestig nie.  

“Danksy die Drakensberger 
Beestelersgenootskap en die ervaring 
en vernuf van ons stoettelers, staan die 
Drakensberger trots in die rooivleisbedryf. 
Ons het hierdie posisie verwerf deur die 
toewyding van ons telers oor baie jare. 
Die Drakensberger se standaard van 
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voortreflikheid is gerig op eienskappe wat 
belangrik is om ’n aanpasbare, geharde, 
maklike, ekonomies produserende bees met 
sagte, sappige vleis van die veld af te teel.”  

Selektiewe teling 
Noukeurige teling en goeie genetika is deel 
van Eli se suksesresep. “Prestasietoetsing 
is lankal reeds verpligtend en het gehelp 
om ons te bring waar ons nou is. BLUP-
teelwaardes is ook ’n kragtige hulpmid-
del om seleksie en vooruitgang makliker 
te maak.”

Hy het sy kudde reg van die begin af 
opgebou deur goeie bulle te koop. “Ek is 
trots op my Drakensbergers. Ek het my 
bulle oor die jare by stoettelers gekoop, 
ná ’n versigtige analise van hul BLUP-
teelwaardes.”

Eli benadruk dat hoewel bulle 
verantwoordelik is vir 50% van die 
genetiese samestelling van elke kalweroes, 
word 50% deur die koeie bygedra. Hy glo 
daaraan om in die streng keuring van sy 
koeie te belê om sy kudde te bevorder. 
Hy poog om met ’n goeie genepoel en 
’n noukeurige teelbeleid die regte koei 
met die regte bul te paar om kalwers te 
teel met eienskappe soos vrugbaarheid, 
maklike geboorte, baie melk, goeie groei, 
goeie voeromset en met ’n medium raam.

“Deur gebruik te maak van gemiddelde 

teelwaardes en genetiese tendense, kan ek 
bepaal welke diere uitgeskot moet word. 
Met die ander koeie kan ek korrektiewe 
paring gebruik om my kudde op die regte 
vlak te hou.”

Die geheim van teling
Eli sê teelwaardes bly ’n hulpmiddel tot 
teling – ’n kragtige hulpmiddel, maar dit is 
nie die alfa en omega nie.

“Nadat al die teelwaardes oorweeg is, die 
koeie gedek is en die kalwers gebore is, moet 
steeds teruggegaan word na die standaard 
van voortreflikheid. Voldoen die kalf aan 
ons keurders se vereistes en het hy die 
eienskappe wat ’n Drakensberger moet hê?”

Eli teel vir gebalanseerde teelwaardes 
en het deur die jare al baie lesse geleer. 
Koeie met ’n goeie voeromsetverhouding 
en Kleiber-teelwaardes het ’n beter 
tussenkalfperiode, herbeset beter en bly in 
die kudde behoue.

Weidingsverbetering vorm ook deel van 
Eli se bestuursprogram en hy doen baie 
moeite om die rooigrasweiding op sy plaas 
te verbeter.
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Vir meer inligting kontak die 
Drakensberger Beestelersgenootskap. 

Skakel Lizanne Vermeulen by 
051 410 0900 of epos 

lizanne@studbook.co.za of kontak 
Eli van der Merwe by 076 453 0826 of 

epos elishirl@vodamail.co.za.
’n Uitstaande Drakensbergerbul van Eli van der 
Merwe se Blyde Drakensbergerstoet.

Eli van der Merwe en sy vrou, Shirley, op hul plaas, 
Breytenbachskraal in die Pelgrimsrus-distrik. 

Promosie-artikel


