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Vir meer inligting, skakel die Bonsmara-
kantoor by 051 448 6084, stuur ’n epos aan 
info@bonsmara.co.za of besoek Bonsmara 

SA se webblad by www.bonsmara.co.za.

Die Bonsmara is 
die totale pakket

Deur Louis Steyl

Bonsmara-koeie is bekend vir hul uitstekende moedereienskappe.

M et pryse in die bees-
bedryf wat in 2017 vir 
die eerste keer in ’n 
lang tyd weer groot 
spronge gemaak het, 

kan boere nie anders nie as om seker te 
maak dat hulle optimaal voordeel trek uit 
die gunstige toestande. Boere moet seker 
maak dat die beeste wat op hul plase is, ’n 
topproduk sal wees waarna die mark op 
soek is. 

Die Bonsmara is spesifiek geteel om 
’n aanpasbare en funksioneel doeltref-
fende dier te wees wat in Suid-Afrikaanse 
toestande gedy. Die ras het in ’n kort 
tydperk tot een van die grootste rasse in 
die land gegroei en is, met meer as 100 
000 diere, die grootste geregistreerde 
vleisbeesras by SA Stamboek. 

Veldaanpasbaarheid
Die Bonsmara beskik oor veldaanpasbaar-
heid vir produksie teen laer koste van die 
veld af. Die Bonsmara-genootskap was die 
eerste genootskap om prestasietoetsing 
verpligtend te maak. Alle diere word voor 
teelouderdom gekeur. Diere wat swak 
veldaanpasbaarheid toon, word afgekeur. 

Goed aangepaste diere word geken aan 
die volgende fisiese eienskappe:
• Glad van haar in die somer.
• Goeie pigment om die oë, uiers en kloue.
• ’n Sterk konstitusie.
• Stewige bene en pote.

Enige dier met strukturele gebreke of diere 
wat funksioneel ondoeltreffend vertoon, 
word afgekeur.

Die Bonsmara het reeds sy aanpasbaar-
heid bewys deurdat hy wyd verspreid 
voorkom – nie slegs in Suid-Afrika nie, 
maar ook wêreldwyd. Bonsmara-genoot-
skappe is reeds in Namibië, Argentinië 
en Brasilië gestig, wat ’n bewys is dat dié 
diere in enige omgewing kan aanpas – van 
droë dele tot gebiede met ’n gemiddelde 

Uitstekende groei
Die Bonsmara toon puik 
groei onder intensiewe en 
ekstensiewe toestande. 
’n Onlangse studie 
deur die Universiteit 
van die Vrystaat om 
te bepaal waar die 
winsmaksimerende 
tydperk vir sewe 
verskillende rasse is, 
het bewys dat die 
Bonsmara oor uitste-
kende groei met ’n 
korter groeitydperk in 
die voerkraal beskik. 

reënval van meer as 1 500mm per jaar.
Dit is vir kommersiële produsente 

uiters belangrik dat hul koeie oor goeie 
moedereienskappe beskik. Hulle kan dit 
nie bekostig om koeie te hê wat nie op 
hul eie kan kalf en dan ook ’n kalf kan 
grootmaak nie. Die koei moet ook in dié 
proses weer terug in produksie kom sodat 
sy weer kan dragtig raak. Die Bonsmara se 
groot nasionale kommersiële kudde is ’n 
duidelike bewys dat dit ’n ras is wat goeie 
moedereienskappe het en koeie met lae 
onderhoud die norm is.

Goeie moedereienskappe sluit die vol-
gende in:
• Vroeë puberteit: Die Bonsmara 

groei vinnig en verse word op ’n 
ouderdom van twaalf tot 18 maande 
gepaar.

• Kalf met gemak: Bonsmaras is be-
kend vir hul gemaklike kalwing, wat 
tot groot voordeel is vir kruisteling.

• Puik vrugbaarheid: ’n Voortreflike 
eienskap wat deur streng seleksie-
standaarde behou word.

• Voldoende melkvermoë: Hoë 
speengewigte word weens goeie 
melkproduksie behaal.

• Min vrektes.

Met ’n gemiddelde daaglikse toename 
van 1,98kg/dag en ’n voeromsetverhou-
ding van 5,41:1 is die Bonsmara duidelik 
geskik vir optimale groei in intensiewe 
sowel as ekstensiewe toestande.

Die Bonsmara se resultate in die 
South African Meat Industry Company 
(Samic) se Nasionale Karkaskompetisie 
spreek boekdele oor die gehalte van dié 
ras se karkasse. Die enkelkarkas-kampi-
oen vir die afgelope sewe jaar was ’n 
Bonsmara-dier en die groepkarkaswen-
ner was ses uit die afgelope sewe jaar 
ook Bonsmara-groepe.

Rustige temperament
Een van die Bonsmara se bekendste eien-
skappe is die diere se rustige temperament. 
Hoewel in baie groot en uitgebreide ge- 
biede met Bonsmaras geboer word, is hul 
temperament uitstekend, selfs diere wat 
min gehanteer word.

Die Bonsmara se leuse, “Die ras vir alle 
redes”, word deur die ras se prestasies beklem-
toon en dit is dus maklik om te sien dat dié ras 
die totale pakket is.


