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NAVRAE:Prof.TertiusBrand,e-pos:TersB@
elsenburg.com; tel.0218085225.

NORMEENVEREISTES
Ters sê boere wat aan die projek wil deel-
neem,word strenggekeur enmoet aan sekere
basiese kriteria voldoen.
Boeremoetminstens 20koeieper bul besit

en toegang hê tot grond, basiese infrastruk-
tuur en genoegmannekrag om beeste te kan
hanteer en versorg.
“Hulle moet ook genoeg kundigheid en

ondervinding hê wat betref dierevoeding,
basiese dieregesondheid, rekordhouding,
finansiële bestuur enweidingsbestuur.Waar
tekortkominge geïdentifiseerword,wordop-
leiding verskaf.”
Ters sê die projek word op grondvlak

bestuur deur die program vir die onder-
steuning en ontwikkeling van landbouers,
die direktoraat dieregesondheid en navor-
sings- en tegniese ontwikkelingsdienste van
die Wes-Kaapse departement van landbou.

VAN SKEEPSKAPTEIN
TOT BEESBOER
“Ons diere se gehalte is drasties aan die
verbeter vandat ons aktief deel geword
het van die bulprojek. Ons ervaar dit met
die aansienlik beter pryse wat ons diere op
veilings behaal,” vertel mnr. Gene Februa-
ry (60) en sy vrou, Sharon (56), van die
plaasMiddelpos naby Saldanha.
Dié boer, wat op sy dag al ’n vissers-

boot-skeepskaptein was en aan die kus
langs Australië en Argentinië gewerk het,
besit vandag 78 teelkoeie en 27 kalwers.
Hy en sy vrou boer as vennote op sowat
1 700 ha, wat bestaan uit 104 ha staats-
grond wat hulle huur, en bykans 1 600 ha
wat hulle van ’n privatemaatskappy huur.
Hul grootste begeerte is hul eie grond

om die boerdery uit te brei.
Gene vertel dat hy al die afgelope 40 jaar

met beeste boer terwyl hy nog vir Portnet
gewerk het. “Dit is maar die afgelope tien
jaar dat ek die skepe gelos het en net boer.”
Hulle was van die eerste boere wat deel

van die bulprojek geword het en het twee
geregistreerde bulle op die plaas.
“Dit het ons beesboerdery ’n groot

hupstoot gegee. Waar ons voorheen ge-
middeld R3 500 vir ’n kalf van 250-300 kg
gekry het, is dit nou nie ongewoon om tot
R9 000 vir ’n soortgelyke kalf te kry nie.
Ek het al tot R12 000 gekry vir ’n koei van
600 kg, ’n dogter van een van die bulle.”
Die egpaar neem deel aan die diereverbe-

teringskema van die Landbounavorsings-
raad (LNR) en is in 2015 bekroon as Opko-
mende Vleisbeesboer van die Jaar.
Daarbenewens is hulle aktiewe lede van

dieWeskus-landbouvereniging, waar hulle
helpmet die opleiding van opkomende
boere en die reël van inligtingsdae.
Sharon is direkteur van die wynmaat-

skappy Vinpro en voorsitter van die Vin-
pro-stigting.
Die egpaar is baie trots op hul vier kin-

ders. “Met hierdie boerdery het ons hulle
deur die skool gekry, en vandag is hulle
almal geleerdemense,” vertel Gene trots.
Hul dogter Lesley (37) het in ’n land-

bourigting aan die Boland-kollege se
Worcester-kampus gestudeer en werk
byWines of South Africa. Chester (35) is
’n rekenaartegnikus in Kaapstad en Nino
(30) het in sy pa se voetspore gevolg en
was al skeepskaptein en ook ’n takelaar in
die skeepsbedryf. Hul jongste seun, Diego
(25), is in sy finale jaar asmediese student
aan die Universiteit Stellenbosch.
Hulle het een heeltydse werker, mnr.

Shaun Ruiters, in diens.

Die departement ondersteun die projek ook
finansieel.
“Goeie samewerking tussen hierdie pro-

gramme is onontbeerlik en grootliks verant-
woordelik vir die sukses wat met die projek
behaal word. Opleiding word ook deurlo-
pend verskaf.”
Mnr. Manie Grobler van die program vir

die ondersteuning enontwikkeling van land-
bouers monitor deurlopend die produksie-
vordering. Personeel vandie direktoraat die-
regesondheid besoek ook gereeld die plase
en ismetdiebegunstigdeboere inverbinding.
Formele kontrakte word tussen die boere

en dieWes-Kaapse Landbounavorsingstrust
gesluit om te verseker die bulle word op die
voorgeskrewe wyse behandel.
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