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Slim teling vir 
die ernstige boer

Deur Carin Venter

•	 Neusberg-boerdery het op die oomblik 116 stoetkoeie en ’n kommersiële kudde van 150 koeie.

Gespeende bulle wat op-die-plaas groeitoetse 
ondergaan het.

Neusberg-boerdery het op die oomblik 116 stoetkoeie 
en ’n kommersiële kudde van 150 koeie.

Neusberg-boerdery het 
ontstaan toe Gys Steyn 
in 1997 plase in die 
Middelburg-distrik in die 
Karoo gekoop het, waar 

sy seun George sedertdien as vennoot 
by hom aangesluit het. Op grond van 
raad van die Grootfontein Landbou-
ontwikkelingsinstituut, het hy besluit 
om 20% van die beskikbare drakrag met 
beeste te benut. Dit het daartoe gelei 
dat hy beeste van verskeie beesrasse, 
waaronder ’n groep Drakensbergers, 
gekoop het.

Dit het vinnig duidelik geword dat die 
Drakensbergers baie beter as die ander 
beeste gedoen het. Hulle was deurlo-
pend in ’n beter kondisie en het beter 
kalwers gespeen, hoofsaaklik omdat 
hulle hoër in die berge opklim agter 
weiding aan, terwyl die ander beeste laer 
af en nader aan water bly.

Beste van die beste
Dit het tot die registrasie van die 
Neusberg Drakensbergerstoet in 1999 
gelei, met die hoofdoel om diere te teel 
wat by die moeilike omstandighede 
(uiters warm tot temperature onder 
vriespunt en sneeu) op die plase, wat 
in die noordelike voetheuwels van 
die Sneeuberg-bergreeks geleë is, sou 
aanpas. Die reënval wissel van 300mm 
tot 500mm op verskillende dele van die 
plaas, wat tot ’n verskeidenheid veldtipes 
lei – van goeie Karoo-bossieveld tot 
growwe, onsmaaklike suur grasveld in die 
berge. Die stoet is hoofsaaklik begin met 
koeie en bulle wat by die Buffalo  

Valley-stoet naby Carolina in 
Mpumalanga gekoop is, sowel as die 
Rouvus- en Grasmunt-stoeterye en 
ander telers.

“Op grond van analises om te bepaal 
watter diere die beste onder die heer-
sende toestande op die plaas presteer, 
teel ons kleiner mediumraam diere met 
die vermoë om doeltreffend bogemid-
delde speenkalwers te produseer, asook 
om in voerkrale aan te pas en goed te 
produseer,” sê Clift Frewen, algemene 
bestuurder en stoetmeester van die  
Neusberg Drakensbergerstoet. 

“Die klem is op ons toestande, aange-
sien dit baie maklik is om ander toestande 
na te boots deur ’n reeks voere en lekke te 
koop wat uiteindelik tot hoër produksie 
maar laer winsmarges lei.”

Clift sê produserende koeie, verse en 
bulle kry in die wintermaande slegs ’n 
ureum-gebaseerde lek. Die enigste diere 
wat byvoeding ontvang, is die bulle wat 
vir veilings voorberei word. Die bulle 
word van sowat agt weke voor die vei-
ling in die veld voorberei.

’n Konsekwente voortplantingstelsel
Hulle keur streng vir reproduksie en 
enige dier wat nie dragtig raak nie, word 
dadelik uitgeskot. Clift verduidelik hoe 
dit werk: “Die bevrugtingstempo vir die 
116 stoetkoeie, wat aan die begin van 
die jaar in ernstige droogtetoestande 
gedek is, was 96% en slegs twee van die 
26 verse wat gedek is was nie dragtig 
nie. Koeie en verse wat sukkel om te kalf, 
sowel as hul nageslag, word uitgeskot.

“Ons evalueer die koeie voortdurend 
volgens hulle kalwingsrekords en dié 
wat nie presteer nie, word gederegis-
treer. Die genetiese evaluasies wat deur 
Logix verskaf word, word breedvoerig in 
hierdie evaluasies gebruik.”

Die jong gespeende bulle word in 
die bergkampe gesit om uit te groei 
en ondergaan produksiemeting onder 
hierdie toestande. “Slegs die bulle 
wat die paal haal, word vir inspeksie 
aangebied, aangesien slegs bulle wat 
fenotipies hoë tellings by die jaarlikse 

inspeksie deur die Drakensberger-
telersgenootskap behaal, vir seleksie as 
stoetbulle oorweeg word.

“Die genetiese evaluasies van die bulle 
wat geselekteer word om as kuddebulle 
te gebruik, is van kardinale belang. Ge-
selekteerde bulle moet afkomstig 
wees van koeie wat bogemiddelde 
reproduksie- en nageslag-rekords het.” 
Clift verduidelik dat die Logix Koeiwaardes 
hier uiters handig te pas kom.

’n Lonende seleksie
Dit lyk of die nakoming van bogenoem-
de seleksiemaatstawwe vrugte afwerp, 
want die kuddegemiddeldes vir Logix 
Koeiwaarde en Logix Kalfgroei het die 
afgelope aantal jare bo die rasgemiddeld 
gestyg. Gekombineer met die feit dat die 
waarde vir koei-onderhoud deurlopend 
hoër as die gemiddeld is, glo Clift dit is 
’n aanduiding dat seleksie die gewenste 
uitwerking op die stoet het.

Bulle word aan die begin van  
Augustus by die Karoo Drakensberger-
klub se veiling van die hand gesit, asook 
by die jaarlikse Rouxville-bulveiling 
vroeg in Oktober. Bulle is ook op die 
plaas beskikbaar.

Vir meer inligting, 
kontak Clift Frewen by 079 015 1010 

of neusberg@nokwi.co.za.
Skakel alternatiewelik die Drakensberger 
Beestelersgenootskap by 051 410 0974 

of besoek die webtuiste 
www.drakensbergers.co.za.
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