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Mnre. Christie Rheeder van die Nor-
tier-proefplaas en Chris van der Walt van
Kromme Rhee bestuur die kuddes in noue
samewerking met Ters.

“Nagraadse studente van die Universiteit
Stellenbosch word gebruik om data van
die kuddes in te samel om ondervinding en
kundigheid op te doen ten opsigte van die
vereistes om ’n geregistreerde vleisbeeskudde
te bedryf.”

Ters sê die embrio’s, wat aanvanklik met
die hulp van mnr. Tinus Viljoen van die
Landbounavorsingsraad (LNR) op Stellen-
bosch geselekteer is, “is spesifiek uitgesoek
om eienskappe, soos hoë vrugbaarheid by
koeie en lae geboortegewig by kalwers, in
die kudde te vestig”.

Die Kromme Rhee-Bonsmarastoetkudde
het verlede jaar ’n goue eerbewys van die
Suid-Afrikaanse Stamboek- en Diereverbe-
teringsvereniging ontvang.

Kunsmatige inseminasie (KI) word hoof-
saaklik gebruik. Koeie is tans met semen van
poenskopbulle geïnsemineer om die poens-

VINNIGE VORDERING
Me. Mina Baron van die plaas Caledonia
naby Hopefield en haar seun Carlo (26) is
aktiewe boere wat, afgesien van graan, ook
metmeer as 600Dohne-Merino’s op die
plaas van 1 617 ha boer. Hul groot trots is
egter hul rasegte Bonsmarakudde.
“Bulle is duur, en die bulprojek is die

antwoord om ons kudde vinniger te verbe-
ter. Ons is baie dankbaar om deel van die
projek te wees,” sêMina.
Haar liefde vir boerdery het reeds as

plaasdogter by Citrusdal beslag gekry en
is daarna versterk ná haar huwelik met
wylemnr. Jacob Baron van Clanwilliam.
Jacob het lank vir mnr. John Bergh

gewerk. Ses jaar gelede het die Barons
hul eie plaas gekry. Ná Jacob se dood het
Mina en Carlo voortgeboer. Sy het nog ’n
seun, Emile (24), want aan die Landboukol-
lege Elsenburg studeer.
Haar kudde bestaan uit 64 rasegte

Bonsmarakoeie. Almal is gedek deur die
twee bulle wat as deel van die projek aan
haar beskikbaar gestel is. “Die kalwers,
wat in Mei verwagword, sal die eerste
kalwers wees wat net van die twee bulle
gebore word. Ons is baie opgewonde.”
Dieselfde twee bulle sal tot Augustus

aanstaande jaar op die plaas bly. As hulle
gesond en siektevry is, sal hulle na ander
lede van die projek geroteer word.
Mina volg in normale klimaatstoestande

’n rotasieweidingstelsel wat vier kampe be-
hels. “Die beeste wei drie weke in ’n kamp,
maarmet die droogte loop hulle in al vier
kampe gelyk.”
Altesaam40 ha op die plaas is in die

wintermaande onder die peulgewas
seradella, terwyl jaarliks ook 33 ha koring
geplant word. Sy het waterregte vir 70 ha
op die plaas en het ses spilpunte.
Carlo sê hul volgende doelwit is om al

die jong kalwers se horings te verwyder,
want dit is makliker ommet dié diere te
werk en hulle kry nie somaklik seer nie.
Behalwe een permanente werker, mnr.

WillemManewil, geeMina sporadies werk
aan gemiddeld ses stukwerkers.



kopfaktor in die projek in te bring.
Meer as 30 bulle is reeds na boere in die

distrikte Weskus, Swartland, Boland, Klein-
Karoo en Eden versprei.

“Die kuddes en teelmateriaal behoort aan
die Wes-Kaapse Landbounavorsingstrust.
Bulle word vir ’n tydperk van twee tot drie
jaar aan boere verhuur, waarna die bulle
ingetrek en weer omgeruil word met nuwe
bulle om inteling te keer,” sê Ters.

Nadat seker gemaak is dat die bulle siekte-
vry is, kan hulle weer op ’n rotasiegrondslag
aan ander boere beskikbaar gestel word. Só
word beoog om ’n poel van uitsonderlike
bulle op te bou wat tussen hierdie boere ge-
roteer kan word.

“Dit is ’n groot kostebesparing omdat die
bulle nie ná ’n gebruikstydperk van twee tot
drie jaar geslag hoef te word nie.”

Binne die volgende jaar gaan heelwat
nuwe bulle beskikbaar raak wat in die pro-
jek opgeneem sal word. Nuwe dragtige koeie
word tans ingekoop en sal die poel vergroot,
sê Ters.

Me.MinaBaronenhaar seunCarlo (26)wat
saammethaarboer.

Eenvandie
tweebullewat
asdeel van
diebulprojek
aanme.Mina
Baronverhuur
wordvir drie
jaar.Daarna
sal diebulle
weernaander
opkomende
boeregaan
ensysalweer
tweenuwe
bulle kry.

Me.MinaBaronhier saammetprof. TertiusBrand,
wat saammetbeamptesvandieprogrammeonder-
steuningenontwikkelingingvan landbouers, asook
dieregesondheid, in beheervandiebulprojekstaan.

Mnr.WillemManewil (links) is dieper-
manentewerker inme.MinaBaronse
diens.Byhom isCarlo, haar seumwat
saammethaardieboerderybehartig.


