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FOKUS

Charl Uys van Marochel Bon-
smaras (Warrenton) en Fourie 
Scheepers van Zinabos Bonsma-
ras (Ficksburg), wat die oplei-
dingsgeleenthede aangebied het. 

Trouens, meer as 15 Opkomen-
de Boeredae is verlede jaar deur 
Bons mara SA en sy lede aange-
bied. Dit het spesifiek daarop 
klem gelê om nuwe toetreders tot 

die kommersiële beesbedryf met 
kennis toe te rus. Twee adviseurs 
van Bonsmara SA, mnre. Bernard 
Burger en Louis Steyl, het as in-
strukteurs opgetree. 

op die Nooitgedacht-proefplaas 
buite Ermelo aangebied. Meer as 
400 mense van oral in die provin-
sie het die dag bygewoon. Bees-
boere en voorligtingsbeamptes 
het die dag meegemaak, wat 
deur Bonsmaratelers moontlik 
gemaak is. Stoettelers se beson-
derhede is ook aan die groep ge-
gee sodat die opkomende boere 
maklik met telers in hul geweste 
kan kontak maak vir teelmate-
riaal van goeie gehalte.

TELERS VAN  
DIE TOEKOMS
Bonsmaratelers, soos dié by Er-
melo, se deelname en ondersteu-
ning aan hierdie Opkomende 
Boeredae is deurslaggewend in 
die sukses daarvan. 

Nog ’n voorbeeld is ’n boere-
dag wat die Sernick-groep by 
Edenville in die Vrystaat aan-
gebied het. 

Die opleiding is op ’n hoër 
vlak aangebied vir beesboere 
wat reeds die basiese kennis en 
vaardighede het, maar steeds 
meer wil leer oor die verbetering 
van hul kuddes en hoe om beter 
bestuur toe te pas.

Frontier Bonsmara is ’n groep 
in die Oos-Kaap wat ’n kursus 
van vyf modules aangebied 
het. Plaaslike beesboere het op 
die verskillende dae opleiding 
ontvang op verskillende plase 
wat aan die Frontier Bonsma-
ra-groep behoort. Die laaste 
opleidingsdag is met ’n veiling 
afgesluit waar kursusgangers 
die kans gekry het om in goeie 
teelbulle te belê.

Ander Opkomende Boeredae 
is in die distrikte Trompsburg, 
Lephalale, Lindley en Vryburg 
gehou met telers, soos mnre. 

B
onsmara SA neem die 
voortou met praktiese 
opleidingsgeleenthede, 
oftewel Bonsmara SA 
Opkomende Boere-

dae, om seker te maak nuwe 
vleisbeesboere het die nodige 
kennis om volhoubaar te boer. 

Beter boerderymetodes, diere-
sorg en teling is van die onder-
werpe wat tydens opleidingses-
sies behandel word. Advies oor 
dié aspekte word dikwels vanaf 
voorligtingsbeamptes gekry. 

Bonsmara SA het juis hande 
gevat met die Departement van 
Landbou, Bosbou en Visserye 
om by die staat se netwerk 
voorligtingsbeamptes in elke 
provinsie in te skakel. Deur die 
jongste navorsing, tegnologie en 
metodes rakende beesboerdery 
aan dié amptenare en boere oor 
te dra, dra Bonsmara SA tot die 
kennisskat van die bedryf by.

Bestaansboere wat hul kuddes 
uitgebrei het en nou die kommer-
siële mark betree, lê al hoe meer 
klem op beter teelmateriaal om 
beter produksie uit hul diere te 
kry. Gevolglik lewer dié boere 
vleis van beter gehalte en hulle 
maak meer wins, wat goeie nuus 
vir die bedryf en die ras is.

OPKOMENDE BOEREDAE
Boere wat tot die kommersiële 
mark toetree, woon opleidingses-
sies en praktiese demonstrasies 
tydens Opkomende Boere dae 
by. Die verbetering van boer-
derybestuur, kuddegesondheid 
en teelmateriaal hou groot voor-
dele rakende voedselsekerheid 
en volhoubare boerdery in.

Verlede Mei het Bons mara SA 
en die departement van landbou 
in Mpumalanga só ’n boeredag 

Mnr. Charl Uys van Marochel Bonsmaras in die distrik Warrenton het dié 
groep beesboere ontvang vir ’n praktiese demonstrasie en leersessie 
tydens een van die Opkomende Boeredae.

NAVRAE: Mnr. Louis Steyl,  
e-pos: louis@bonsmara.co.za;  
mnr. Bernard Burger, e-pos: bernard@
bonsmara.co.za.

OPLEIDING      PROMOSIE  

Nuwe toetreders tot die kommersiële 
beesbedryf speel ’n al hoe belangriker rol om 
voedselsekerheid in Suid-Afrika te verseker. 

Kennisdae vir 
nuwe boere

Boere kry ’n praktiese demonstrasie op Bonsmara SA se Opkomende 
Boeredag op die plaas Nooitgedacht by Ermelo, Mpumalanga.  
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Beesboere woon een van die Opkomende Boeredae by wat by die Ser-
nick-groep se veilingslokaal naby Edenville in die Vrystaat gehou is.


