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PROMOSIE BONSMARA SA GERRIT BEZUIDENHOUTLBW

Puikjaarwag
opRooiRas

NAVRAE:Webwerf:www.
bonsmara.co.za; tel.0514486084.

Die regte teelmateriaal, met die klem op
meer beeste met poena-eienskappe,

’n fokus op doeltreffende voeromsetting
en ’n nuwe vleisgraderingstelsel is van die
sake wat die Bonsmara-telersgenootskap

in die komende jare sal aanpak.

B
onsmara SA het
op 14 Maart sy
Rooi Ras-geleent-
heid by die Afri-
dome in Parys
gevier, terwyldiere
van topgehalte op

die jaarlikse nasionale veiling
onder die hamer gekom het.
Mnr. Louis Steyl, opleidings-

enontwikkelingsbestuurder van
Bonsmara SA, sê die Rooi
Ras-geleentheid is besonders
omdat dit aan telers van oral in
Suid-Afrika die geleentheid bied
ommet mekaar kennis te maak,
terwyl hulle kennis inwin.
“Dit is ’n uitstekende geleent-

heid om mense uit die Bonsma-
rabedryf te ontmoet, asook vir
die wyer beesbedryf om te sien
wat Bonsmaratelers doen. Die
voorleggings was daarop toege-
spits omna nuwemoontlikhede
vir beesboere te kyk,” sê Louis.

LEIERS IN BEESBEDRYF
Mnr. Jande Jong, veekonsultant,
se voorlegging het aangesluit by
statistieke vanmnr.NickSerfon-
tein van die Sernick-groep. Dit
het beaam dat die Bonsmara
die leier in die Suid-Afrikaanse
beesbedryf is. Dit bevestig ook
dat die seleksie van dieBonsma-
ra oor die afgelope 50 jaar die
vleisgehalte van die ras dermate
verbeter het dat dié ras hoog in
aanvraag is by voerkrale.
Nick, ’n toonaangewende te-

ler, is ook die nuutverkose on-
dervoorsitter vanBonsmara SA.
Hy sê die rooivleisbedryf moet
aan ’n paar kwessies aandag

Van die navorsingsprojekte
waarmeehy vanjaar begin, is die
vasstelling van die uitwerking
van verskillende groeistimulan-
te op voerkraalwins en vleisge-
halte, en ’n voortsetting van die
studie oor die optimumvoertyd-
perk van verskillende rasse.

VEILING
Louis meen die gehalte van die
dierewat op die veiling op Parys
aangebied is, is weerspieël in die
pryse wat die diere behaal het.
“Dit bewysweer dat enige dier

vanhoëgehalte altyd ’nmarkhet
en dat kopers duur sal betaal vir
bogemiddelde gehalte.”
Die nasionale veiling is ’n

maatstaf om die komende jaar
se markneigings te bepaal, met
’n duidelike groot vraag na goeie
vroulike diere.

DieonlangseRooiRas-geleentheidennasionaleveilingwat
BonsmaraSAaangebiedhet, hetweer tallebelanghebbendes indie
rooivleisbedryfgelok.Stoetdiere is vir totmeerasR80000elkvan
diehandgesit.

gee, waaronder ’n klem op die
teel van beeste met meer poena-
eienskappe, doeltreffende voer-
omsetting en ’n nuwebeskouing
van vleisgradering.
“Dit is arbeidsintensief om

beeste te onthoring endit ontlok
teenkanting onder diereliefheb-
bers,” sê hy.
Dit is ook een vandie neigings

in Bonsmarateling wat na vleis-
beesteling sal oorspoel.
Nick het met die oorsese be-

vinding saamgestem dat doel-
treffende voeromsetting toene-
mend die winsgewendheid van
vleisproduksie sal bepaal.
“ ’n Verhoging van 10% in die

gemiddelde daaglikse groei van
beeste verhoog die wins met
sowat 18%. Maar ’n verbetering
van 10% in die voeromsetting
verhoog die wins in beesboer-
dery met 43%.”

VLEISGEHALTE
Wat vleisgehalte betref, gaan
Nick ’n graderingstelsel vir die
Sernick-groep laat ontwikkel
wat na verwagting ook deur
Bonsmara SA toegepas sal kan
word. Die huidige vleisklassi-
fikasie dui slegs die ouderdom
van die karkas en die vetinhoud
daarvan aan.
“As die produsent sy Bonsma-

ravleis aan die verbruiker wil
verkoop, moet die vleissagtheid
eneetervaringdaarvanaangedui
kan word.”
Nick sê die Sernick-groep het

reeds vleisgehalte begin verbeter
deur die slagproses van beeste
te verander.

“Baie boere vul steeds hul
kuddes aan ná die afgelope paar
jaar se droogtes. Danksy die
goeie speenkalfpryse wat die
kommersiële telers kry, is hulle
bereid om in goeie teelmateriaal
te belê. ’nGoeie jaar lê gevolglik
vir die Bonsmaratelers en -ras
voor,” sê Louis.

Kyk ook na
die video op
www.landbou.

com oor die Rooi Ras-
geleentheid: https://
www.netwerk24.com/
landbou/Bedrywe/Diere/
kyk-so-staan-sake-in-die-
vleisbedryf-20180404.
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