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Drakensberger-speenkalwers 
is gesog
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Tabel 1: Karkasresultate.

Lewende 
gewig (kg)

Karkas- 
gewig (kg)

Uitslag-
persentasie 

(%)

348 245,60 70,57

394 271,00 68,78

412 241,20 58,54

393 240,20 61,12

Gemiddeld: 
348

Gemiddeld: 
249,50

Gemiddeld: 
64,51

Min mense stry daaroor dat 
die Drakensbergerkoei 
’n uitstekende koei met 
uitstekende moeder-
eienskappe is. Dit word 

bevestig deur die feit dat die mortaliteit van 
kalwers tot met speen slegs 1,3% is. Anders 
gestel: Van die kalwers wat nou nog by 
hulle ma’s loop en op die speenkalfmark 
gerig is, sal 98,7% wel in die mark kom.

“Dat die Drakensberger ’n vennoot 
in die natuur is, lei geen twyfel nie,” 
bevestig dr Johann Fourie, raadslid van die 
Drakensberger Beestelersgenootskap. “Die 
Drakensbergerkoei is vergewensgesind en 
kan onder sub-optimale toestande gedy, 
maar natuurlik doen hulle heelwat beter 
onder goeie bestuur. En dis hulle prestasie 
onder goeie bestuur waarin ons belangstel.”

Om egter die totale pakket as optimale 
teelras aan te bied, moet die Drakensberger 
ook ’n gesogte ras in die voerkraal wees 
en verder ’n uitmuntende karkas lewer. Dis 
veral ten opsigte van voerkraalprestasie 
dat daar soms kritiek teenoor die ras uitge-
spreek word.

“Om sekere van hierdie besware en kri-
tiek teen die Drakensberger wetenskaplik 
te toets,” sê hy, “het die genootskap se raad 
proaktief gereël dat wetenskaplike studies 
gedoen word en dat die resultate dan vir 
hulself spreek.”

Hitteweerstand en huidbedekking
“So is daar byvoorbeeld kritiek teen die 

Drakensberger se aanpasbaar-
heid in warm klimaatstreke, met 
bewerings dat die swart haarkleed 
veroorsaak dat die diere hitte nie 
goed kan weerstaan nie. Om agter 
die kap van die byl te kom, het die 
genootskap die Universiteit van die 
Vrystaat versoek om ’n behoorlike 
wetenskaplike studie te doen.   

“Die studie, wat deur ’n MSc-
student gedoen is, is ook tydens 
die wêreldkongres voorgedra. Die 
resultate is duidelik: Daar is in der 
waarheid geen sprake daarvan dat 
die ras se swart haarkleed ’n negatiewe 
uitwerking op sy hitteweerstand het nie. 
Die rektale temperatuur in die studie, wat 
met ses inheemse en nie-inheemse rasse 
gedoen is, was betekenisvol laer in die 
Drakensbergergroep.” 

Voorkoms van siektes
Op presies dieselfde basis het die raad ook 
die Universiteit van Pretoria genader om 
’n studie te doen om te bepaal hoe die 
Drakensberger in die voerkraal presteer ten 
opsigte van siektes. Weereens was dit ’n 
MSc-student wat die studie gedoen het. 

Laasgenoemde studie is gedoen 

deur meer as 600 000 voerkraalbeeste 
regoor die land se data te ontleed. Die 
slotsom was baie duidelik, naamlik dat 
daar geen rede vir diskriminasie teen die 
Drakensberger in die voerkraal is nie. 

“Om die saak egter verder te neem, het 
die genootskap, in samewerking met die 
dieregesondheidsmaatskappye MSD en 
Zoetis, ’n verdere proefneming gedoen wat 
as vertrekpunt geneem het dat korrekte en 
tydige inentings van jou beeskudde teen 
beesvirusdiarree (BVD) tog noodsaaklik is, 
en dat dit ’n baie belangrike bydrae lewer 
tot bevredigende prestasie in die voerkraal. 

“Ons het twee groepe kalwers geneem 
en elkeen met die twee maatskappye se 

Die Drakensberger bly ’n formidabele ras waarmee rekening gehou 
moet word, juis omdat hy die totale pakket van ’n optimale teelras 
bied.

Korrekte en tydige inentings van jou beeskudde spreek van goeie bestuur.

Deur Izak Hofmeyr
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spesifieke BVD-entstof geënt. Evaluasie 
van die geïmmuniseerde kalwers het 
uiters indrukwekkende data betreffende 
voerkraalprestasie opgelewer.”

Uitstekende gemiddelde groei
Twee groepe kalwers is in 2014 voorberei 
alvorens die diere aan die voerkraal 
gelewer is. Die eerste groep van 500 diere 
is met Respiravax geïmmuniseer, wat 
goedgunstiglik deur MSD beskikbaar gestel 
is. Die kalwers het ’n mortaliteit van 0,56% 
gehad (aansienlik beter as die voerkraal-
gemiddeld) en het ook beter daaglikse 
groei as die gemiddeld getoon. 

“Die verslag vanaf die voerkraal, wat 
die korrekte manier is om die diere se 
progressie te volg, is deurlopend aan die 
teler deurgegee. Die verhouding met 
die voerkraal-aankoper is gesond en lei 
outomaties tot vertroue en toekomstige 
transaksies. 

“Die tweede groep kalwers is met  
Bovishield geïmmuniseer, wat deur 
Zoetis as deel van ’n gekontroleerde proef 

geskenk is. Hier was die mortaliteit 0%, 
met daaglikse groei beter as die voerkraal-
gemiddeld. Die groep was meer as 250 
kalwers. 

“Hierdie resultate bevestig die uitslae 
van ’n vorige proefneming, toe ’n groep 
van 1 526 kalwers in 2009 aan ’n bekende 
voerkraal gelewer is en ’n mortaliteit van 
0,59% getoon het, met gemiddelde groei 
beter as die voerkraal-gemiddeld.”

Hierdie studies, sê dr Fourie, bevestig 
verder gevolgtrekkings wat destyds by die 
Beefcor-voerkraal gemaak is toe ’n veekon-
sultant, Peter Milton, die Drakensberger as 
een van ses voorkeurrasse vir die Suid- 
Afrikaanse voerkraalbedryf geïdentifiseer 
het. 

Om die studie nog verder te neem, het 
die genootskap verdere individuele toetse 
op groepe diere gedoen. Die data wat ge-
genereer is, was deurgaans uiters positief 
vir die Drakensberger.

Goeie veilingspryse
“Al hierdie inligting mag bekend wees, 

Tabel 2: Vergelyking tussen vier genotipes se gemiddelde karkas- en vleisgehalte-
waardes.

Kenmerke Zebu-
tipe

Britse ras Europese ras Drakensberger

Uitslag H 55,72 b 53,98 a 58,54 b 58,08 b

Sagtheid H 3,11 a 3,17 a 2,19 b 2,98 a

Sappigheid H 3,47 a 3,41 a 3,36 a 3,69 b

Geurigheid H 3,60 a 3,56 a 3,24 b 3,70 a

Snyweerstand 
HH

137,20 a 130,80 a 190,05 b 129,08 a

a/b waardes verskil statisties (p = 0,05); H – hoër waardes (1 – 7) beter; HH – laer waardes beter.

Figuur1: Die persentasie duur vleis per 100kg agterkwart.

Deur Izak Hofmeyr

maar as die persepsie by sommige voerkrale 
bestaan dat die Drakensberger ’n ongewenste 
voerkraalbees is, sal individuele telers daad-
werklik moet optree om daardie persepsies 
te verander,” sê dr Fourie. 

“Deur ’n oop en professionele besigheids-
verhouding met die aankopers op te bou en 
inligting te deel ten opsigte van sake soos 
immunisering, speentegniek, ‘nat’ of ‘droë’ 
kalwers en veral kuddebestuur, wys die 
ondervinding onomwonde dat negatiewe 
persepsies soos mis voor die son verdwyn.

“Die raad is ook bewus van ’n baie be-
moedigende tendens. Waar daar definitief 
in die verlede streke was waar minder vir 
Drakensbergerkalwers op veilings betaal is 
as vir ander beeste, is prysverskille besig om 
uitgewis te word. Hierdie is die resultaat van 
’n baie doelbewuste en aktiewe veldtog van 
die genootskap.” 

Dr Fourie beklemtoon dat dit natuurlik 
goed is om jou bemarking goed te beplan. 
So is baie min kalwers byvoorbeeld gedu-
rende September en Oktober beskikbaar. 
“As jy dus jou kudde-immunisasie op datum 
het, en jy kan droë kalwers wat al vir twee 
weke of wat gespeen is en wat geleentheid 
gehad om uit te groei op daardie stadium in 
die mark stoot, is daar onteenseglik ’n groot 
vraag na hierdie tipe kalwers.”

Wat vleisgehalte betref, spreek die data 
uit die abattoir vanself. Kyk maar na die 
syfers in Tabelle 1 en 2, asook Figuur 1.

Vleis-tot-been verhouding
Dis ’n bekende feit dat die vleis-tot-been 
verhouding van die Drakensbergerkarkas 
uitstekend is. Hoe later die bees geslag 
word, hoe beter word hierdie verhouding. 
Die feit dat die Drakensberger langer groei 
en vleis aansit voordat vetneerlegging 
plaasvind, tel absoluut in sy guns. 

“Met hierdie inligting tot ons 
beskikking, is dit dus nou tyd dat hierdie 
uiters positiewe boodskap by boere, 
voerkraal-operateurs en verbruikers 
uitkom. 

“Die Drakensberger bly ’n formidabele 
ras waarmee rekening gehou moet word, 
juis vanweë die feit dat hy die totale 
pakket van ’n optimale teelras bied.”

Vir meer inligting, skakel dr Johann Fourie by 
082 772 7716 of besoek 

http://www.drakensbergers.co.za. 


