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LBW SKAAP- EN BEESBOER VAN DIE JAAR      JOHAN NORVAL jnorval@landbou.com

In die soektog na Suid-Afrika se voorste skaap- en beesboer was dit opvallend hoe die 
boere seleksie tot ’n kuns vervolmaak, slim bemarking doen en hoe bewaringsboerdery 

outomaties lei tot groter diversifikasie en verskansing van risiko’s.

Finaliste druk veestempel af

SKAAPBOERFINALISTE

 FRANS EN ANDRIES MARX 
LIGGING: Burgersdorp, Oos-Kaap 
BOERDERY: FEM-Dohne-Merino’s 
PLAAS: Sewefontein en Nooitgedacht 
VERTAKKINGS: Dohne-Merino: Kudde en stoetery, 
natuurlike en aangeplante weiding en droëland-
winterweiding; Tuli-koeie
EIENAARSKAP: Familieboerdery
GEMIDDELDE REËNVAL: 425-450 mm per jaar

Die seleksiebenadering om eers vir aanpas-
baarheid te teel en dan na syfers te kyk, werp 
al jare lank vrugte af vir die Marxe, Dohne- 
Merinotelers van Burgersdorp.

Mnr. Frans Marx en sy seun, Andries, hand-
haaf ’n genetiese seleksiegrondslag met hul 
FEM-Dohne’s. Deurdat hulle die gaping tus-
sen die wetenskap en die oog vernou, gee hulle 
die toon aan in die kleinveebedryf.

Die oop kernteelstelsel laat die vloei van 
genetiese eienskappe toe van die kommersiële 
kudde (sonder beste lineêre onsydige bera-
ming- of Blup-syfers) na die stoetkudde (wat 
op presies dieselfde manier bestuur word), en 
verbreed die genetiese grondslag vir seleksie. 

Die beste 5% van die eenjarige kommersiële 
ooie word jaarliks by die stoetkudde ingelyf. 
Dié teelstelsel sluit by die Marxe se benadering 
aan om vir aanpasbaarheid te selekteer as ’n 
voorvereiste vir die gebruik van Blup. “Ja, 
Blup is ’n ongelooflike hulpmiddel, maar jy 
kry skape met baie hoë Blup-syfers wat nie by 
die streek aangepas is nie,” sê Frans.

Die Marxe selekteer ooie van sowat 65 kg 
met ’n gladde liggaam en mediumraamwerk. 

Versnelde genetiese vordering in hul stoe-
tery en kommersiële kudde was nog altyd van 
kritieke belang. Dit word reggekry deur die 
kunsmatige en laparoskopiese inseminasie 
van 2 500 ooie elke seisoen. Die semen van 
die ramme vir die inseminasie word net een 
keer per seisoen by die ooie gebruik voordat 
die spesifieke ramme verkoop word om kort 
generasie-intervalle te verseker. 

“Hoe korter die generasie-intervalle, hoe 
gouer kan genetiese vordering plaasvind,” sê 
Andries. Hulle het net ’n lente-lamseisoen. 
Ooie lam in groepe van 250 tot 400, dus word 
lamtye só beplan dat ’n groep per week lam.

Die verkoop van 
teelmateriaal be-
reik ’n hoogtepunt 
op die jaarlikse 
FEM-produksie-
veiling. ’n Toena-
me in die vraag 
na ramme wat KI 
gewoond is, was 
die afgelope paar 
jaar ’n merkbare 
neiging op dié 
veiling. 

D
iversifikasie, waardetoevoe- 
en die toepassing van bewa-
ringsbeginsels is van die 
eienskappe wat die finaliste 
in die Skaap- en Beesboer van 
die Jaar-kompetisie onderskei.

Bewaringsboerdery en die 
benutting van natuurlike hulpbronne om die 
risiko van droogte te beperk, lei daartoe dat 
van die veeboere hul weiding ver onder die 
toegelate weikapasiteit benut. Die beoorde-
laars was aangenaam verras om vroeg in Ok-

tober ná ’n droogtegeteisterde winter steeds 
goeie bedekking op die veld aan te tref. 

Die finaliste se kudde- en stoetdiere in die-
selfde vertakking kan boonop oor dieselfde 
kam geskeer word. Waar diere net kommer-
sieel aangehou word, is volledige rekords 
steeds beskikbaar. 

“Die basiese beginsel wat verskeie kandi-
date suksesvol toepas, is om hul diere onder 
natuurlike toestande vir optimale produksie 
te selekteer,” sê die kleinveekonsultant dr. 
Buks Olivier. “Dan probeer hulle ook die doel-

treffendheid van hul kuddes te verhoog, met 
die klem op reproduksie en groei.”

Vanjaar se veeboerkandidate is in die mees-
te gevalle ’n toonbeeld van goeie erfopvolging, 
waar die een geslag sy opvolgers voldoende 
geleentheid gee om hul eie stempel op die 
boerdery af te druk.

Die wenners van die 16de Skaap- en 17de 
Beesboer van die Jaar-kompetisie word, met 
die samewerking van Voermol, BKB, FNB, 
Zoetis en Landbouweekblad, op 13 Novem-
ber in Bloemfontein aangewys.

Meerlingooie word van die ooie met ge-
skandeerde enkellammers geskei en in lam-
hokkies geplaas net voor lam tot drie dae ná 
lam. Daarna word hulle twee dae lank in klein 
kampies geplaas voordat hulle na lande of 
goeie veld verskuif word. Speenlammers word 
self op groenvoer sonder groeistimulante af-
gerond en vir ’n bykomende premie bemark.

Die FEM-stoetery is aanvanklik gevestig 
om ramme vir hul eie ooie te teel, maar teen 
die 1980’s het die plaaslike vraag na ram-
me uitgebrei. Teen 1985 het Frans sy eerste 
ramme op die Dohne-Merino-ramveiling in 
Bloemfontein bemark. ’n Dekade later het hy 
nie net drie Suid-Afrikaanse rekordpryse (1988, 
1989 en 1996) behaal nie, maar ook embrio’s 
na Australië uitgevoer. Teen 2002 het Frans sy 
derde Ivomec-trofee vir doeltreffende skaapte-
lery van die Dohne-Merinotelersgenootskap 
gewen en hy is al meer as tien keer as die beste 
Dohne-Merino-teler in sy streek aangewys.

  Navrae: E-pos: andriesm@nokwi.co.za;  
083 451 0969 (Andries), 083 451 0680 (Frans).

Mnre. Frans (regs) en Andries Marx.
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 COBUS EN MAGDEL  
 VAN COLLER 
LIGGING: Viljoenskroon, Vrystaat
PLAAS: Libanon
VERTAKKINGS: Kommersiële SA Vleismerino’s,  
beeskudde, graanverbouing  
EIENAARSKAP: Privaat
GEMIDDELDE REËNVAL: 520 mm  
(430 mm  die afgelope vyf  jaar)

 DIRK HANEKOM 
LIGGING: Bredasdorp, Wes-Kaap 
BOERDERY: Korenhof-Merino’s 
PLAAS: Korenhof
VERTAKKINGS: Merino: Kudde en stoetery, 
aangeplante weiding en droëland-lusern vir 
winterweiding, oesreste op 700 ha
EIENAARSKAP: Familieboerdery
GEMIDDELDE REËNVAL: 375-425 mm per jaar

’n Veevertakking kan in harmonie met be-
waringsboerderypraktyke in ’n hoofsaaklik 
graanverbouingsgebied bedryf word om vol-
houbare winsgewendheid te verseker. 

Mnr. Cobus van Coller, ’n gerekende be-
waringsboer, en sy vrou, Magdel, spits hulle 
toenemend toe op ’n veevertakking om mi-
nimum- en geenbewerking te laat slaag op 
sandgrond met 6% tot 12% klei in die bolaag, 
mits die klei in die ondergrond toeneem. Dit 
is ondanks die siening wat wyd gehuldig is 
dat geenbewerking in dié soort grond nie 
suksesvol kan wees nie.

Van Coller, voormalige voorsitter van die 
Nampo-oesdagkomitee, het in 2005 besef 

Mnr. Dirk Hanekom skoei sy Merino-teel-
program in die Overberg op bloedlyne en 
nie op korrektiewe paring met individuele 
diere nie. “Ek gebruik een familie se sterk 
eienskappe om ’n ander groep se swak eien-
skappe aan te vul.” 

Sy boerdery en stoetery vind ook baat by 
die gebruik om ooie deur laparoskopiese 

konvensionele bewerkingspraktyke is nie ’n 
teenvoeter vir erosie nie. Hy benut nou kom-
mersiële SA Vleismerino’s en ’n beeskudde 
om die risiko van sy graanverbouing te beperk.

“Ons is hoofsaaklik saaiboere, maar die vol-
houbare winsgewendheid van saaiboerdery 
is baie moeilik in die lig van uitermatige kli-
maatsverandering en die kommoditeitspryse 
wat aan internasionale markte gekoppel is.”

Die waardetoevoeging van graan kan deur 
die verwerking van produkte geskied, maar dit 
verg duur kapitaaluitleg. Andersins is ’n vee-
komponent deur vleis en wol die antwoord, 
en dis wat vir die Van Collers werk.

“Pleks daarvan om voer op te berg en vee 
in krale te voer, wat hoë koste verg, sien ek 
my hele plaas as ’n voerkraal. Die vee bewei 
die veld, oesreste op die lande, weimielies en 
dekgewasse. In ruil kry ek vleis as ’n groei-
komponent, bemesting van grond (urine en 
mis) en kontantvloei.” Die Van Collers kan die 
vee regdeur die jaar van gehaltevoer voorsien. 

Die ooie lam een keer per jaar, maar in 
vier lamgroepe. Die ooie word met sponse 

Mnr. Dirk Hanekom en sy vrou, Nelmi.

Mnr. Cobus van Coller en sy vrou, Magdel.

Dié ooie met 
hul meerlin-
ge voldoen 
aan die 
teeldoelwit 
van hoë vrug-
baarheid vir 
die produksie 
van vleis en 
wol.

gesinchroniseer met ramme wat dan 48 uur 
lank saam met hulle loop. Koggelramme word 
in die vierde groep gebruik met ramme wat  
28 dae lank vir dekking ingesluit word.

Die gemiddelde speenpersentasie die afge-
lope drie jaar was 132 met natuurlike paring, 
en met natuurlike dekking met behulp van 
DMS-sponse was die persentasie 130.

Groepe van sowat 300 ooie per keer lam 
in lamhokke waar die diere en hul lammers 
tot sewe dae vertoef. Daarna word hulle in 
“blêrkampies” uitgeplaas waar die lammers 
kruipvoeding kry en die band tussen ooi en 
lam verder versterk word. Jong ooie word 
die eerste keer van 12 tot 18 maande gepaar 
wanneer hulle ’n gewig van 55 kg bereik.

Libanon het uitstekende hanteringsgerie-
we, toegerus met radiofrekwensie-hulpmid-
dels, ’n geoutomatiseerde voer- en waterstelsel 
in die lamhokkies, asook skrophoenders in 
elke kamp om parasiete te bekamp. 

  Navrae: E-pos: vanco@intekom.co.za;  
082 561 6375; 056 343 0755.

bevrugting te laat sinchroniseer en die kort, 
intense lamtyd met verskuifbare lamhokke 
te bestuur. Die gemiddelde paringsgewig van 
sy ooie is 62 kg.

Hy is die vyfde geslag Hanekom op die 
plaas en staan die groot skoene vol van sy 
oorlede pa, Koos, wat ’n stewige grondslag vir 
Korenhof gelê het. Hy benut twee lamseisoene 
per jaar. Van die sowat 1 200 jong en volwas-
se ooie wat in Februarie en Maart vanjaar 
gepaar is, is 145% lammers gespeen. In die 
Augustus-lamtyd het die 392 ooie ’n speen-
persentasie van bykans 134 opgelewer.

Lamtyd word fyn beplan. Die lamhokstelsel 
onder dak verseker dat dié hoë speenpersen-
tasies behaal kan word en die lammers met 
die hoogste akkuraatheid gemerk word. 

Die ooie lam almal binne vyf dae en die 
lammers word in die hokke gemerk. “Toe 
ons die ooie in die veld laat lam het, was 
die merkery sowat 80% akkuraat. Met ’n 
stoetery moet ’n mens sekerheid hê.”

Met die lamhokke is daar min lamvrek-
tes omdat die lammers dadelik bies inkry.  
Hanekom meen die verskuifbare lamhok-
stelsel is meer higiënies omdat siektes nie 
oorgedra word nie. 

Korenhof se gemiddelde jaarlikse ruwol-
produksie per skaap geskeer is 7,2 kg. Die 
gemiddelde skoonopbrengs van die skeersel 
is 71,6% met ’n gemiddelde mikron van 18,4. 

  Navrae: E-pos: dgh@whalemail.co.za;  
082 776 9900; 028 452 1741.

’n Groep ooie met lammers wat die karige weiding op klipperige grond benut. Op die agter-
grond is hawer in windrye wat later as oesreste gebruik word.



LBW

46  |  Landbouweekblad  |  www.Landbou.com  8 November 2019

 

SKAAP- EN BEESBOER VAN DIE JAAR

 BEESBOERFINALISTE

 JASON CARROLL 
LIGGING: Simondium, Wes-Kaap 
BOERDERY: Boschendal-Angus
PLAAS: Boschendal 
VERTAKKINGS: Saailande, swart Angusbeeste, 
vrugteboorde (pruime, sitrus en pere), wingerd, varke, 
groentetuine, toerisme
EIENAARSKAP: Vennootskap
GEMIDDELDE REËNVAL: Sowat 1 200 mm  
per jaar (900 mm tydens die droogte)

Boschendal is alombekend vir sy wyn, maar is 
ook die toonbeeld van diversifikasie en waar
detoevoeging wat voldoen aan die strewe om 
die plaas se produkte tot op die verbruiker se 
bord te verwerk.

In Boschendal se geval is dit sy eie res
taurant en slaghuiswinkel wat die waarde
ketting voltooi.

Grondgesondheid is die kernaspek van die 
benadering tot die vleisbeesvertakking van 
550 tot 600 Angusse op die plaas. 

Mnr. Jason Carroll, die hoof van die bees

afdeling, meen dat die beste teelmateriaal niks 
sonder goeie, gesonde grond beteken nie. Hy 
sien sy swart beeste as trekkers en werktuie 
op vier bene. “Ons beskou die beeste as gras
snyers wat help om die lande op ’n natuurlike 
manier te bestuur.”

Dié voormalige stoetery is nou ’n kommer
siële kudde, maar met uitstekende teelmate
riaal. “Daar is verskeie redes waarom ons 
met Angusse boer. Die vleis is smaaklik en 
die beeste aard goed hier.”

Die grasgevoerde, kommersiële Anguskud
de is een rat in ’n groot stelsel op Boschendal. 

Die goue draad is die grond, waarin vrugte 
en druiwe verbou word, organiese groente
tuine bedryf word en ook die beesvleis deur 
die grondgesondheid bevoordeel word. 

Carroll het sowat 400 ha droëlandweiding 
en nog 55 ha onder spilpunte. 

“Ons beplant ál hierdie lande jaarliks met 
’n kombinasie van somer en wintergewasse 
en gras. Ons plant nie minder nie as ses ver

Beeste wei in 
een van die 
kampe van  
200 m x 30 m 
wat daag liks 
met verskuif-
bare elektriese 
drade afgesper 
word. Sowat 
45 dae verloop 
voordat die-
selfde kamp 
herbenut word. 

skillende dekgewasse en sal ’n bietjie lusern 
saam met seradella, medics, weiwieke, radyse, 
rape en meerjarige klawers plant. Die ideaal is 
’n kombinasie met ’n bolplant wat die grond 
opbreek en die struktuur ’n bietjie versteur 
sodat ander wortels makliker kan indring. 
Daarby sluit ons gras (soos blou en witbuf
fel, smutsvinger, wolgras en raaigras) in. Die 
mikpunt is gewoonlik om verskeie somer en 
wintergras te plant.”

In die wintermaande wei die beeste in die 
wingerd. Carroll spog met ’n gemiddelde 
speenpersentasie van 97,9 oor drie jaar, met 
twee tot vier tweelinge per jaar. Sy eerstekalf
verse se speenpersentasie is standaard 100.

“Ons wil ’n winsgewende beesafdeling hê 
en nie ’n verlies ly omdat jy met iets boer 
waar die waarde later toegevoeg word nie. 
Ons voltooi die hele ketting hier.”

  NAVRAE: Web: www.boschendal.com; e-pos: 
carrollj@boschendal.co.za; 076 216 0747.

 BURNIE STAAL 
LIGGING: Kroonstad, Vrystaat 
BOERDERY: Bos Blanco-Brahmane
PLAAS: Kalkfontein
VERTAKKINGS: Beefmaster, Brahman,  
Boran , Wagyu
EIENAARSKAP: Familieboerdery
GEMIDDELDE REËNVAL: 600 mm per jaar

Mnr. Burnie Staal en sy vrou, Kosike.

Genomika laat stoettelers toe om met die 
beste diereseleksie en strategiese teelbesluite 
winsgewend te boer en die opbrengs van hul 
kudde te optimaliseer.

Mnr. Burnie Staal se boerdery, asook sy 
Brahmanstoetery Bos Blanco, word streng 
volgens sakebeginsels bedryf deur onder meer 
al vir byna drie dekades kunsmatige insemi
nasie en embriospoelings in sy rooi en wit 
Brahmankudde toe te pas.

Dit is die finale syfers op die balansstaat, 
en nie sentiment nie, wat die deurslag gee en 
die teelrigting bepaal. 

“Ons het al 1 800 Brahmanembrio’s na 
Australië uitgevoer, terwyl ons die bul NCC 
Zambezi vir AU$145 000 (sowat R1,45 mil
joen) in Australië verkoop het. Dit was toe ’n 
rekordprys vir die ras. Tans pas ons méér in 
vitrobevrugtings toe by Brahmane, Borane, 
Beefmasters en Wagyu’s.”

Die in vitrobevrugting word net gebruik 

by beproefde teelkoeie met voorspelbare ge
netiese waardes. Die doelwit is om vir Bos 
Blanco voortdurend nuwe lyne te skep deur 
koeifamilies te ontwikkel.

Net die beste teelmateriaal word gebruik om 
’n nuwe genepoel te vestig. Bos Blanco pas 
die afgelope paar jaar kunsmatige inseminasie 
(KI) eenmalig toe met beproefde bulle by ál 
sy vroulike Brahmane voor die dektyd begin. 
Staal gebruik ook ingevoerde semen selek
tief. Bos Blanco het die afgelope drie dekades 
reeds sowat 7 000 embrio’s gelewer en méér as 
10 000 KI’s in sy verskillende kuddes voltooi.

“Die vermeerdering van jou beste teelma
teriaal het ’n groot impak op jou kudde en 
die ras se vordering. Die metode wat gebruik 
word om geneties voortreflike diere te iden
tifiseer, is deurslaggewend.”

Genetiese voorspelbaarheid en erfdwang, 
gekoppel aan beraamde teelwaardes, is die 
primêre seleksiekriteria.

Mnr. Jason Carroll.
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Die wenners word op  
13 November in Bloemfontein 
aangekondig. 

 TIAN KRUGER 
LIGGING: Marble Hall, Roedtan
PLAAS: Driebergen en Doornpan
VERTAKKINGS: Kommersiële Bonsmaras, katoen 
en erte onder besproeiing, vrugteboorde, tabak, 
wingerd
EIENAARSKAP: Familieboerdery
GEMIDDELDE REËNVAL: 500-550 mm per jaar

Die Tian Kruger-boerdery se vrugte- en gewas-
verbouingsvertakking is tussen Groblersdal 
en Marble Hall in die Loskop-besproeiing-
skema geleë. Sy liefde vir beeste het daartoe 
gelei dat hy ’n Bonsmarakudde as diversifi-
kasie van sy boerderyrisiko gevestig het.

Onder sy wakende oog bedryf mnr. Pieter 
Moolman die kommersiële kudde volgens die-
selfde beginsels as ’n stoetery wat rekordhou-
ding betref. Twee kalfseisoene word gebruik. 

Vir Kruger het sy boerderybelange nie 
maklik ontstaan nie. 

“Ek het altyd geweet ek wil boer en het my 
pa gesmeek om na ’n landbouskool te gaan. 
Ek het my skoolloopbaan aan die Landbou-

skool Brits (later Hoërskool Wagpos) voltooi.” 
Ná sy diensplig kon Kruger nie land-

bou gaan studeer nie en hy het in 1985 vir  
mnr. Nols Kok op Wolwekraal, Marble Hall, 
gaan boer. 

Twee jaar later het hy ’n besproeiingsperseel 
in die Loskopskema gehuur en ’n lening vir die 
insetkoste, trekkers en werktuie aangegaan.

’n Konserwatiewe benadering het sy boer-
dery beter laat vaar as wat hy aanvanklik 
verwag het. “Ek glo tot vandag toe dit is beter 
om konserwatief te beplan. Ná jare se werk 
kon ek die boerdery se besproeiingsgrond en 
sitrus- en druiweverbouing met ’n veevertak-
king diversifiseer.”

Die kriteria waarvolgens Moolman die 
vroulike diere uitskot, is vrugbaarheid, bou-
vorm, ouderdom en kalfspeengewig om 
langlewende, vrugbare koeie in die kudde te 
hê wat kalwers met ’n goeie bouvorm oplewer. 
Koeie word gesinchroniseer vir kunsmatige 
inseminasie (KI). Die kriteria vir die bulle 
wat slegs by stoettelers aangeskaf word, is 

’n Bulkalf met 
’n besonderse 
bouvorm, wat 
te danke is aan 
struktureel 
korrekte koeie 
en stoetbulle 
met goeie teel-
waardes, groei 
en doeltreffend-
heid.

Mnre. Tian Kruger (links) en Pieter  
Moolman.

bouvorm, aanpasbaarheid, teelwaardes, groei 
en doeltreffendheid. 

Die somerteelseisoen van 105 dae vir die 
verse van sowat 340 kg (op 14 maande) begin 
op 15 November en in die winter (61 dae) op 
1 Junie. Die somerteelseisoen vir die koeie 
van minstens 550 kg (90 dae lank) begin op 
1 Desember en in die winter (61 dae) ook op 
1 Junie. Die boerdery spog met ’n gemiddelde 
speenpersentasie van 87 oor drie jaar (kalwers 
gespeen per koeie gedek/KI toegepas) en ’n 
tussenkalfperiode van 379 dae.

Die gemiddelde speengewig van die somer- 
en winterkalwers is 261 kg.

Vir Kruger is die beeste ’n ontvlugting van 
die druk van sy ander sakebelange: “Ek kan 
ure by ’n krip sit en kyk hoe ’n bees herkou.” 

Hy kyk die beeste minstens tweeweekliks 
saam met Moolman deur.

  NAVRAE: E-pos: tk@tkboerdery.co.za;  
pieter.mool@gmail.com; 013 590 6632; 082  
524 8343 (Kruger); 084 607 3694 (Moolman). 

Toe die wit Mansotipe Brahmane in die laat 
1980’s ’n ekonomiese laagtepunt beleef het, 

’n Stoetvaar in die Bos Blanco-Brahmankudde, ’n voorbeeld van genetiese voortreflikheid.

het Staal en sy broer, Dennis, die bemarkings-
geleentheid daarin raakgesien. In 1991 het 

hulle hul eerste wit Brahman-stoetdiere van 
mnr. Peter McEwan van Tarkastad aange-
koop, gevolg deur teeldiere van mnre. Willie 
Burger van Dendron en Nic van Rensburg, 
wat die derde been van die kudde gevorm 
het. Al die diere is afstammelinge van Loxa-
crata 63- en ’n ingevoerde Sugarland-koei. 

Vandag ag die Staal-broers hulle gelukkig 
dat hulle van dié uitnemende teelmateriaal 
kon bekom voordat dit vir altyd verlore sou 
wees. Benewens die gesogte genetiese eien-
skappe wat in die kudde vasgevang is, is die 
Bos Blanco-stoetery ook bekend om 
eien skappe soos diere met goeie tempera-
ment waarvoor geselekteer word, baie hoë 
melkproduksie, speen- en uiergehalte, hoë 
vrugbaarheid, gehardheid en uitstekende 
vleiseienskappe. 

  NAVRAE: E-pos: kosike@bosblanco.co.za; 
info@bosblanco.co.za; 082 463 0358.
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