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FOKUS

Mnr. Derek en me. Tutu Ralfe boer saam op hul plaas Up George by Elandslaagte in KwaZulu-Natal.
FOTO’S:VERSKAF

VEEBEDRYF PROMOSIE MARIEKE SNYMAN

Bonsmaras is wetenskaplik geteel en streng geselekteer
vir ekonomiese produksie in ekstensiewe beesweidingsgebiede
in Suid-Afrika. Die Bonsmara is uniek en die streng toepassing

van standaarde deur bevoegde en toegewyde personeel
het baie bygedra tot die ras se posisie in die vleisbeesbedryf.

Liefdevirbeeste
gedynádekades

PLAASINLIGTING

NAAM:UpGeorge

LIGGING:Elandslaagte,KwaZulu-Natal

GROOTTE:2660ha

DRAKRAG:2,5-3ha/GVE

HOOGTEBOSEEVLAK: 1400m
tot1600m

REËNVAL:900mmperjaar

VERTAKKINGS:Bonsmara-
stoeteryenkommersiëleBonsmarax
Herefordkudde

B
onsmaras is onlos-
maaklik deel van die
Ralfe-egpaar vanKwa-
Zulu-Natal se daag-
likse bestaan. Mnr.

Derek en me. Tutu Ralfe boer
met Bonsmarastoetbeeste en ’n
kommersiële kudde Bonsmara-
Herefordkruisings. Hul plaas,
Up George, is in die omgewing
van Elandslaagte.
Derek en Tutu is al boere vir

so lank hulle kan onthou.
Derek het op sy familieplaas

in die omgewing van Estcourt
in KwaZulu-Natal grootgeword
waar met kommersiële Bons-
mara-tipe beeste geboer is. Later
het hulle verhuis en ’n gemengde
boerdery met beeste en suiker-
riet gehad.

Tutu het ook op ’n familie-
plaas grootgeword waar met
beeste geboer is. Dié plaas was
in die omgewing van Highflats/
Dumisa in KwaZulu-Natal en
daar was ’n Herefordstoetery
en kommersiële vee.
“Ons het albei van ’n vroeë

ouderdom af ’n liefde vir beeste
gekweek.Ons het 30 jaar gelede
met dieBonsmarastoetery begin
toe Derek en sy pa, Lawrence,
die plaas Up George gekoop
het,” sê Tutu.
Die oogmerk met Bonsmara-

seleksie vir die Ralfes is ’n stre-
we na versnelde reproduksie
met spesifieke verwysing na die
tussenkalfperiode (TKP) en die
vers se ouderdom met haar eer-
ste kalf. In albei gevalle presteer

dieBonsmarabeter as die gemid-
delde nasionale geregistreerde
kudde in Suid-Afrika.
“DieBonsmara is die getalryk-

ste Suid-Afrikaanse beesras met
meer as 100 000 geregistreerde
diere. Die Bonsmara is ’n ge-
wilde keuse by stoet- en kom-
mersiële telers danksy die ras
se ekonomiese eienskappe, en
die bekostigbaarheid daarvan,”
sê Derek.

GROOTTE VAN KUDDE
In die Ralfes se kuddes kalf 600
vroulike diere per jaar – 450
stoetkoeie en 150 kommersiële
koeie. Die stoetkudde word op
’n beheerbare getal van 450 teel-
koeie bestuur. Derek en Tutu is
deurgaans self by alle aspekte
van die boerdery betrokke. Die
stoetery is geskoei op ’n ingebore
liefde vir beeste en daaromwerk
hulle graag self met die diere en
behartig self die bestuur.
“Ons delegeer nie sommer

enige praktiese en fisieke take
rakendedie inenting- en gesond-
heidsprogram nie,” sê Tutu.
“Ons het 400 tot 420 stoetkal-

wers, na gelang van die seisoen.
Sowat 150 van hierdie speen-
kalwerbulletjies ondergaan van
Junie tot vroeg in Oktober ’n
fase D-toets op raaigras, hooi en
’n energielek.
“Die jong bulle wat hierdie

toets en die druk van visuele
seleksie slaag, word dan na na-
tuurlike veldtoestande in ’n har-
de, heuwelagtige terrein verskuif
om hard te word voordat hulle
voorberei word vir die produk-
sieveiling 16 maande later.”
Nadat die jong vervangings-

verse gekies is, gaan hulle veld
toe totdat hulle twee jaar oud is.
Daarna sluit hulle weer by die
hoofkudde aan.

VOERKRALE
Die Bonsmara het al oor en oor
bewys hy is ’n gewilde ras in die
voerkraalmark.
“Die ras se voerkraalprestasie

is ekonomies endie diere se tem-
perament is ideaal vir die voer-
kraal. Gevolglik is hul vleis sag
en van goeie gehalte. Karkasse
word goed van die veld tot die
voerkraal gegradeer met ’n
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