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Groot sukses word behaal met ’n bulprojek waardeur
uitstekende, geregistreerde Bonsmarabulle op ’n

huurgrondslag aan opkomende boere in landelike gebiede in
die Wes-Kaap beskikbaar gestel word.

Bulkraggee
kuddeprojek
stukrag

ideaal om verbetering in ’n vleisbeeskudde
teweeg te bring nie.”
Dié buitengewone professor aan die Uni-

versiteit Stellenbosch staan in beheer van
die teling van bulle vir die projek. Die pro-
jek het ten doel om groter toegang tot goeie

KORTOM

■ Altesaam 25
opkomende boere in
die Wes-Kaap vind
baat by ’n bulprojek
waardeur kuddes
verbeter word.

■ Deelnemende boere
word streng gekeur
en moet minstens
20 koeie per bul en ’n goeie
basiese infrastruktuur hê.

■ Die kuddeverbetering is reeds lonend
en van die boere kry dubbeld die
gewone prys op veilings met die
nageslag van die topbulle.

LIGGING

Stellenbosch,
Wes-Kaap

•

Van die rasegte Bonsmarakalwers by ’n koei
in me. Mina Baron se kudde. Sy het tans 64
rasegte Bonsmarakoeie en twee bulle van die
bulprojek. Sy hoop om ’n goeie besettingsyfer
te kry van die twee projekbulle. Die eerste
nageslag van die bulle het reeds aangekom.
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G
enetiese verbetering is een
van die groot skakels in die
ratwerk van veeboerdery
– en die gebrek aan goeie
teelmateriaal pootjie opko-
mende boere dikwels.
Danksy ’n bulprojek,

soortgelyk aan ’n inisiatief wat ’n eeu gelede
totnoemenswaardigekuddeverbetering gelei
het, word ’n dertigtal bulle en uitstekende
teelmateriaal gebruik om die kuddes van
nuwe boere in verskeie dele van die Wes-
Kaap te verbeter. Gevolglike prysverdubbe-
lings op veilings is nie ongewoon nie.
Prof. Tertius (Ters) Brand, spesialiswe-

tenskaplike by die direktoraat navorsing en
tegnologiese ontwikkelingsdienste van die
Wes-Kaapsedepartement van landbouopEl-
senburg, sê met dié projek word wegbeweeg
van die patroon dat nuwe en opkomende
beesboerehul kalwers vanmelkeryekoopen
dié teelmateriaal vir vleisproduksie gebruik.
“Dit is dikwels die enigste teelmateriaal

wat die boere kan bekostig, maar dit is nie

teelmateriaal te bewerkstellig.
Een van die boere, me. Mina Baron van

Hopefield, het reeds ’n rasegte Bonsmara-
kuddewat deur die projek tot nuwe hoogtes
geneem kan word (lees die KASSIE “Vinnige
vordering”).
Die gedagte vir die projek het in 2011

beslag gekry ná ’n gesprek tussen Ters en
mnr. Manie Grobler, nou senior landbou-
adviseur van die projek vir die ondersteu-
ning enontwikkeling vanboere in die distrik
Eden.Die projek is van stapel gestuur omge-
registreerdeBonsmarabulle te teel endit aan
nuwe boere in die landelike gemeenskappe
en grondhervormingsprojekte in die Wes-
Kaap te verskaf.
Die bulle word teen ’n klein jaarlikse be-

drag aan boere verhuur. “Tans is daar 25
opkomende beesboere reg oor die provinsie
by die projek betrokke, en dit sal uitbrei.”
In die meeste gevalle hou die boere die

vroulike kruisras-nageslag om die kuddes
te verbeter.
Soortgelyke projekte is in die 1920’s deur

landboukolleges bestuur en was baie suk-
sesvol. Rasegte diere is destyds aan boere
verskaf omhul kuddes te verbeter. “Een van
die projekte word in die tydskrif Farming in
South Africa van 1927 beskryf. Rooi Poens-
kopbulle is by die Landboukollege Potchef-
stroom geteel en die nageslag van hierdie

diere is aan boere beskikbaar gestel
sodat hulle hul eie rasegte kuddeskon
vestig,” sê Ters.

HOËVRUGBAARHEID, LAE
GEBOORTEGEWIG
Die huidige bulprojek is op die
Kromme Rhee-proefplaas buite
Stellenbosch begin. Daar is begin

om embrio-oorplasings van geregis-
treerde Bonsmaras by 30 Simmenta-

lerkoeie te doen. “Die spesifieke besending
Bonsmara-embrio’swas virAustralië bestem,
maar kon weens die uitbreking van bek-en-
klouseer nie uitgevoer word nie,” sê Ters.
Terselfdertyd is ’n klompie Bonsmara-

koeie van die Noord-Kaapse departement
van landbou gekoop.
“Tans bestaan die Kromme Rhee-Bons-

marastoetery uit ongeveer 30 koeie, en op
die Nortier-proefplaas by Lambertsbaai is
’n kudde van 15 geregistreerde Bonsmara-
koeie gevestig. Dié diere is by uitgesoekte
Bonsmaratelers gekoop.”


