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FOKUS

behoort genoeg melk vir die kalf 
te hê om teen ’n koers van 800 g 
tot 1 kg per dag te groei. 

’n Kalf wat 35 kg by geboorte 
weeg, behoort maklik gespeen te 
word op 235 kg teen ’n speen-
ouderdom van 205 dae of sewe 
maande.

Onthou, die Bonsmara is ’n 
vleisbeesras. Die produksie van 
meer melk as wat die kalf kan 
gebruik, is dus onnodig. Koeie 
met meer melk verg dikwels 
hoër instandhoudingskoste. As 
die kalf nie ál die melk kan ge-
bruik nie, het jy koeie met ’n 
hoër instandhoudingskoste as 
wat nodig is.

BESKERMING
Bonsmarakoeie is bekend om 
hul rustige temperament, maar 
sy moet haar kalf kan verdedig.

Met baie gebiede waar roof-

diere, soos jakkalse, rooikatte en 
selfs luiperds, nog vrylik rond-
loop, moet ’n koei haar kalf teen 
hierdie gevare kan beskerm.

Wanneer die kudde van een 
kamp na ’n ander verskuif word, 
moet die koei altyd weet waar 
haar kalf is en verseker dat hy 
of sy nie agterbly wanneer die 
kudde rondbeweeg nie.

WEERSTAND
’n Koei moet ’n kalf met goeie 
immuniteit teen siektes en na-
tuurlike verdraagsaamheid teen 
bosluise kan lewer. Dit word ver-
kry as die kalf genoeg kolostrum 
inneem tydens die eerste paar 
uur en dae ná geboorte. 

Met geharde Bonsmarabeeste 
wat floreer in gebiede met elke 
bekende bosluis en siekte, is dit 
maklik om te sien hoekom ’n 
Bonsmarakoei by elke omge-
wing aanpas. 

Hierdie kenmerk word ook 
aan die kalf oorgedra.

IDEALE MOEDER
Die Bonsmarakoei is die idea- 
le moeder om in kruisteelpro-
gramme te gebruik omdat sy so 
’n goeie moeder met lae onder-
houdsvereistes is. Sy vaar be-
sonder goed in kruisteling met 
enige Britse of kontinentale ras. 
Haar F1-verskalf is later ’n won-
derlike moeder en haar bulkalf 
’n uitstekende vleisprodusent in 
ekstensiewe en intensiewe pro-
duksiestelsels.

Goeie moedereienskappe is 
baie belangrik vir enige bees-
boer en is een van die hoekstene 
van ’n suksesvolle, winsgewende 
kudde. Met vroulike diere wat 
aangepas is om jaarliks te kalf en 
’n sterk speenkalf groot te maak 
wat in aanvraag by die voerkraal 
is, is die Bonsmara sinoniem met 
goeie moedereienskappe. 

Die groot aantal kommersiële 
telers wat die Bonsmara as hul 
eerste keuse van moederras ge-
bruik, is ’n bewys van die bui-
tengewone eienskappe van die 
vroulike diere.

vrugbaar te wees en dragtig te 
raak. Daarna moet sy die lewe 
skenk aan ’n sterk kalf ná ’n 
dragtigheidstydperk van nege 
maande.

Die koei moet maklik sonder 
hulp kan kalf, want in Suid-Afri-
ka, waar die grootste persentasie 
vee ekstensief aangehou word, 
is dit nie kostedoeltreffend of 
moontlik om altyd in die naby-
heid te wees wanneer elke kalf 
gebore word nie. 

Gevolglik moet ’n koei op 
haar eie kan kalf en die jong 
kalf dadelik ná geboorte versorg.

MELKPRODUKSIE
Elke koei se hooftaak is om die 
kalf genoeg melk met voldoende 
voedingstowwe te gee sodat die 
kalf in ’n sterk speenkalf kan 
ontwikkel. 

’n Aanpasbare Bonsmarakoei 

K
oeie moet nie net die 
vermoë hê om die 
lewe te skenk aan ’n 
gesonde kalf nie, maar 
sy moet ook die kalf 

kan versorg.
Sy moet elke jaar ’n kalf le-

wer, maar haar taak eindig nie 
daar nie. Sy moet genoeg melk 
aan die kalf voorsien om die kalf 
se genetiese potensiaal vir groei 
te ontsluit. In die proses moet 
’n sterk kalf ontwikkel wat teen 
speentyd minstens 45% van die 
moeder se gewig moet wees.

Moedereienskappe gaan egter 
nie net oor melkverskaffing nie. 
Sekere ander take moet ook suk-
sesvol afgehandel word voordat 
’n mens kan sê ’n koei het goeie 
moedereienskappe.

GEBOORTEGEMAK
Die koei se eerste taak is om 
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Bonsmarakoeie 
is bekend om 
geboortegemak 
en die versor-
ging van hul 
kalwers. ’n Koei 
moet haar kalf 
kan beskerm, 
van genoeg 
melk voorsien 
en deel maak 
van die kudde. 
’n Speenper-
sentasie van 
45 en meer is ’n 
aanduiding van 
’n goeie moeder. 
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Hoewel die Bonsmara-telersvereniging eers in 1964 gestig is,  
het die Bonsmara tot die grootste ras in Suid-Afrika ontwikkel 

danksy die vermoë van Bonsmarakoeie om uitstekende 
vervangingsverse van ’n Bonsmarabul of enige ander ras te teel.

Bonsmaras 
getuig van goeie 

moedereienskappe


