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B
onsmarabeeste 
het ontstaan uit 
’n wetenskaplike 
kruisteelstelsel 
waarmee reeds in 
die vroeë 1930’s 
begin is. Die hoof-

doel was om ’n ras te ontwikkel 
wat die vermoë het om in enige 
van die uiteenlopende omge-
wings in Suider-Afrika te presteer 
en winsgewend te wees – ook in 
gebiede met marginale weiding of 
’n moeilike klimaat.

VRAE OOR WANVOEDING
In die vroeë 1920’s en 1930’s 
was die agteruitgang van beeste 
’n groot probleem in boerderye 
met Bos taurus-beesrasse in die 
tropiese en subtropiese streke 
van die wêreld. Britse beesras-
se het swak gevaar in die warm 
toestande van die ekstensiewe 
vleisbeesstreke van Suid-Afrika.

Voor 1940 is wanvoeding die 
skuld gegee vir die tropiese agter-
uitgang van Britse vleisbeesrasse. 
Die proteïeninhoud van natuur-
like weiding in die Suidelike Half-
rond is laag – veral in die najaar 
en vroeë winter.

Omdat swak voeding die skuld 
gekry het vir tropiese agteruit-
gang, is daar in 1937 begin met ’n 
voedingsproef met ’n groep verse 
van verskeie Britse vleisbeesrasse 
onder leiding van prof. Jan Bons-
ma by die Messina-proefplaas. Dit 
het Bonsma laat besef dat wan-
voeding nie die sondaar was nie. 
Van die verse het merkbaar beter 
presteer as ander.

Deeglike waarneming het be-
wys dat dié wat hitte beter verdra 
het, beter gevaar het. Diere wat 
die hitte swak verdra het, het vin-
niger en hoorbaar asemgehaal, ’n 
vinniger polsslag gehad, hul ton-
ge het uitgehang en hulle het erg 
gekwyl.

Bonsma wou alles meet en 
het dus talle waarnemings oor sy 
proefdiere aangeteken. Dié deeg-
like navorsing het bewys hoe be-
langrik beeste se vel en hare in die 
handhawing van die regte balans 
tussen liggaams- en omgewings-
temperatuur is. Hipertermiese 
diere se asemhaling en polsslag 
het versnel, met gepaardgaande fi-
siologiese en hormoonsteurnisse.

SELEKSIE OOR HALFEEU
Selektering vir aanpasbaarheid 
het oor meer as 50 jaar geskied.

Sedert die begin van die kruis-
teelprogram en vanaf die stigting 
van die telersgenootskap was een 
van die hoofkriteria vir Bonsmara-
telers die seleksie vir aanpasbaar-
heid. Met ’n kommersiële mark 
wat diere met min onderhoud en 
goeie vrugbaarheid en produksie 
in taai toestande benodig, is aan-
pasbaarheid in Suider-Afrika on-
onderhandelbaar.

Aanpasbaarheid behels die vol-
gende drie stappe vir ’n dier in ’n 
nuwe omgewing:
■■ Oorlewing. ’n Dier se eerste 
behoefte en instink in ’n nuwe 
omgewing is om te oorleef. 
Slegs ’n dier wat kan aanpas 
by die nuwe weiding, klimaat 
en omgewing, sal kan oorleef.

■■ Produksie. Slegs as die dier in 
die nuwe omgewing oorleef 
en aangepas het, sal dit sy lig-
gaamskondisie kan behou en 
weer voldoende vet en reserwes 
opberg.

■■ Reproduksie. Diere wat ’n goeie 
liggaamskondisie het en die 
omgewing optimaal benut, sal 
weer kan reproduseer.
Dit is hoekom aanpasbaarheid 

die eerste hoeksteen van vrug-
baarheid is. Indien ’n dier nie in 
die nuwe omgewing kan aanpas 

PROMOSIE LBW

Bonsmarabeeste gedy selfs in uiterste weerstoestande, soos sneeu.

NAVRAE: Mnr. Louis Steyl, 
rasadviseur van Bonsmara SA, e-pos: 
info@bonsmara.co.za; 051 448 
6084; web: www.bonsmara.co.za

By alle vleisbeesrasse word klem gelê op dieselfde 
karaktereienskappe, maar nie almal is ewe suksesvol nie. 

Gevolglik is dit belangrik dat ’n boer die regte keuse maak 
wanneer hy besluit met watter ras hy wil teel.

Bonsmara sinoniem 
met aanpasbaarheid

nie, sal dit in ’n oorlewingstryd 
bly. Indien die dier egter goed aan-
gepas is, sal dit maklik weer kan 
begin produseer en reproduseer.

GEREGISTREERDE DIERE
Om te verseker dat alle diere 
kostedoeltreffend op die veld kan 
produseer, was die Bonsmara die 
eerste ras van wie inspeksie van 
bouvorm gedoen is, tesame met 
produksierekords. Alle geregis-
treerde Bonsmaradiere word op 
teelouderdom geïnspekteer. Eni-
ge diere wat nie funksioneel doel-
treffend is nie, word uitgeskot. 

Vandag is die Bonsmara die 
vleisbeesras met die meeste gere-
gistreerde diere by SA Stamboek.

Daar is Bonsmaratelers oral 
in Suid-Afrika en in Suider-Afri-
ka (asook diere wat al na die 
noorde van Afrika verskuif is), 
telers genootskappe in Namibië, 
Brasilië en Argentinië, en diere 
in Amerika, Australië en selfs 
Georgië in Europa. 

Daar kan dus met veiligheid 
gesê word dat die Bonsmara hom-
self deeglik bewys het as ’n uit- 
stekend aangepaste dier wat die 
eise van enige klimaat sal kan 
baasraak. 

Koeie op Namibiese veld. Bonsmarabeeste moet aanpas in die half-
woestyn- en woestynstreke van Suider-Afrika.


