
Ons skop die jaar se veiling af met 'n besonderse bul. RPE19-133 is 'n bul met buitengewone lengte en kapasiteit. 'n Bul met uitstekende balans, reuse skof, breed oor die skouers, propvol 
agter die blaaie en 'n sterk breë rug. Hy het byna perfekte testes en skede, baie goeie bene en kloue en trap vierkantig op sy hoewe. Hy is 'n seun van die bul RPE16-05 (wat weer 'n seun is 
van LAR05-350 uit 'n LAR05-67 dogter) en die staatmaker koei RPE08-05 wat nogsteeds in die kudde is, sy kalf die eerste keer op 21 maande en het 'n TKP van 423 oor 11 kalwers. 'n bul met 
'n lae geboorte direk syfer van 0.84 en 'n speen direk indeks van 118. Ons verwag baie van die bul en behou 'n saad aandeel.

LOT 1
RPE19-133

Bul video / Bull video

https://www.youtube.com/watch?v=LrC-cIR1xRE&t=4s


RPE19-126 is 'n bul wat altyd die oog vang met sy mooi bespiering, lengte en manlikheid. Hy het 'n sterk breë bek en goeie kloue, lang stert en uitstekende toplyn. Hy is 'n bul met houding 
en libido. Hy is 'n seun van die bul PAD13-177 (nou by Theuns en Wessel Pistorius) wat konstant goeie bespierig en bouvorm geteel het met uitstekende seuns en dogters. Lot 2 se ma 
(RPE13-03) is 'n pragtige LAR05-350 dogter uit 'n VV96-318 dogter. Sy het 'n TKP van 432 oor 6 kalwers en het altyd een van die sterker kalwers in die trop. Lot 2 is 'n goeie "all-rounder" met 
goeie bouvorm, goeie stamboom en goeie groei syfers, met 'n speen direk indeks van 107 en naspeen groei van 115.

LOT 2
RPE19-126

Bul video / Bull video

https://www.youtube.com/watch?v=VfxcQuZ_iLo


Lot 3 is een van 5 bulle(lot 3, 8, 12 en 21, 29) op vanjaar se veiling uit LAR05-350 dogters met PAD15-78(KVB11-101) as vaar. Hierdie kombinasie het besonders goed gewerk met 3 uit die 5 
wat in ons eie kudde gebruik word. Lot 3 is 'n donker bul met 'n goeie balans tussen bevleesing en bespiering. Hy het 'n baie goeie agterkwart, is breed oor die skouers en het baie goeie 
kapasiteit. 'n Bul met 'n wakker houding en gemaklike gang. Sy ma is 'n staatmaker koei wat die eerste keer kalf of 25 maande, 'n TKP van 430 oor 6 kalwers en 'n reproduksie indeks van 108. 

LOT 3
RPE19-262

Bul video / Bull video

https://www.youtube.com/watch?v=-NqGl6KqZ5o&t=2s


Lot 4 is one of our favourites for this year's sale and a bull that we have used extensively in the herd. He is out of an exceptional dam line that has a great hit rate. His dam (RPE15-08) is a daughter of the prominent herd 
sire LAR10-181 and the Up George cow LAR04-108. She consistently breeds a good calf. Lot 4's sire PAD15-78 is a compounded(6% inbred) combination of 2 of the best bloodlines in the breed with his sire being KVB 
11-101 which is a result of a EI 98-80 son mated to a J8 daughter and his mother (KDT10-03) which is a result of CSW01-14 mated to a J8 daughter. This genetic compounding is the reason this herd sire breeds so 
consistently. Lot 4 has a smooth dark coat with black points, strong head and hump, BROAD over the shoulders, broad back with great capacity and straight, well formed testis. He has exceptional hind quarters with full 
inner and outer thighs and long butt muscles that come down right to the heel. He is truly a block beef and it shows in his young calves that closely resemble him at a young age. We retain a semen share of this bull.

LOT 4
RPE19-135

Bul video / Bull video

https://www.youtube.com/watch?v=g_GFDoGAGQM&t=8s


Lot 5 is the �rst of 8 sons of the stud sire RPE16-05 which is a combination of the 2 prominent sires LAR05-350 and LAR05-67. LAR05-350 was widely used in the breed and has done 
exceptionally well for us with 58 daughters still in the herd. LAR05-350 and LAR05-67 (bought in 2008 by Piet Du Toit) are half brothers (same sire LAR03-66) resulting in RPE16-05 being line 
bred to his grandfather with great result, you will see all his sons on the sale are true to type early maturing cattle with lot 5 being no exception. Lot 5 is a long, thick set bull that is short on 
leg. He has a short, strong head, wide between the eyes, broad muzzle, good hump, broad back with exceptional capacity. He is what stockmen call a "full packet" with a lot of beef 
crammed into a smaller thick set frame. All these RPE16-05 sons keep their condition on the veld and just don't get thin. 

LOT 5
RPE19-118

Bul video / Bull video

https://www.youtube.com/watch?v=sGl4bYnoZwE&t=1s


Lot 6 is 'n bul wat ons self in die kudde gebruik het en is een van ons gunstelinge op vanjaar se veiling. Hy is lank, soos 'n vriend van my hom noem, hy is lewenslank! Met sy genetiese 
samestelling verwag ons dat hy in een generasie lengte, breedte en vroeg ryp tipe gaan vaslê. Hy is uit die ou staatmaker koei LAR06-104(LAR03-71 dogter) met 'n TKP van 419 oor 11 
kalwers waarvan 5 as stoet bulle by Up George Bonsmaras goedgekeur is en dan nou ook RPE19-122! Sy vaar is RPE16-05 (sien lot 5 beskrywing) wat baie konstant geteel het en konstant 
die regte tipe diere geteel het by amper enige koei. Lot 6 is 'n bul met besonderse lengte, breedte en diepte. Hy is kort op die been, vroeg ryp, dra goeie bespiering, groot skof, sterk kop en 
bek. Hy is donker en hy is DIK! Hier is 'n bul wat in een generasie 'n reuse verskil gaan maak waar hy ookal gaan!

LOT 6
RPE19-122

Bul video / Bull video

https://www.youtube.com/watch?v=MUDEb-hUiEs


Lot 7 is 'n bul wat geskik is vir verse en koeie. Ons het hom self op verse gebruik en verwag dat sy kalwers gaan klein wees by geboort maar steeds goed sal groei en goeie bouvorm sal hê. 
Sy ma is 'n besonderse vrugbare koeitjie, sy kalf die eerste keer op 18 maande ouderdom(per ongeluk) en van toe af elke jaar! Sy vaar is PAD13-177 (sien lot 2) wat konstant uitstekende 
bouvorm teel. Lot 7 is 'n veilige "all-rounder" bul met goeie bouvorm, 'n super vrugbare moeder en goeie gemiddelde syfers. 

LOT 7
RPE19-108

Bul video / Bull video

GESKIK VIR VERSE

https://www.youtube.com/watch?v=n17wdRUB-ZE
https://www.youtube.com/watch?v=n17wdRUB-ZE
https://www.youtube.com/watch?v=MUDEb-hUiEs


Lot 8 praat vir hom self en is 'n BUL onder die bulle! Hy het van vroeg af uitgestaan met sy uitsonderlike breedte, hy is waarskynlik die bul met die beste breedte oor die skouers wat ons al 
gesien het. 'n Bul met 'n manlike sterk kop, breed tussen die oë, sterk breë bek, baie sterk rug ten spyte van sy uitsonderlike lengte, vol agter die blaaie en besonderse binne en buite dye. 
Ons het hom self gebruik in ons stoet en behou ook 'n semen gebruik van die bul wat reeds getap is. Sy ma is een van ons beste LAR05-350 dogters (ons het nog 58 van hulle in die kudde) 
wat elke jaar een van die top kalwers gee. Sy is ook besonders vrugbaar, sy kalf die eerste keer op 28 maande met 'n TKP van 367/4, gemiddelde speen indeks van 111 en reproduksie indeks 
van 115, 'n besonderse koei. Sy vaar is 'n PAD15-78 (beskryf in diepte onder lot 4).  Lot 8 self speen 291kg onder veld toestande met 'n speen indeks van 115! Hier is 'n stoet bul! 

LOT 8
RPE19-123

Bul video / Bull video

https://www.youtube.com/watch?v=dnxzrTRee0o


Lot 9 is nog een van die sterker bulle op die veiling wat geskik is vir verse en koeie en wat ons ook op ons eie verse gebruik het. Hy is een van die jonger bulle op die veiling en ons verwag 
hy gaan nog baie ontwikkel. Hy is 'n donker rooi bul met 'n blink gladde beweeglike vel, baie diepte met goeie sprong van rib, sterk toplyn, netjiese skede en sterk bek. 'n Bul wat ons 
verwag gaan pragtige vervangings verse teel. Sy ma is 'n pragtige LAR05-350 dogter met mooi vroulikheid en uier met klein kort speentjies. 'n "All-rounder" wat goed sal aanpas waar ookal 
hy gaan. 

LOT 9
RPE19-178

Bul video / Bull video

GESKIK VIR VERSE

https://www.youtube.com/watch?v=_OEio2NKGUw


Lot 10 is a beef machine from head to heel! A bull that stands out with his exceptional conformation and beef qualities. He is out of a family of beef machines with his father PAD13-177 a 
combination of EI04-38 and CSW01-14, his mother is a LAR05-350 daughter out of a LAR05-23 daughter out of a NPT91-40 daughter.... With generation, upon generation of the right type of 
cattle in his pedigree it is no accident that he looks the way he does and that we expect him to breed the way he looks. His dam(RPE14-21) is a perfect looking A-frame cow that calved for 
the �rst time at 28 months and has a ICP of 385/5. Her dam is also the dam of lot 14 (which is another one of our favourites) and a beauty queen of note! Lot 10 is also closely related to lot 19 
with the same sire and dams that are full sisters. We expect lot 10 will breed good male and female offspring with a good hit rate.

LOT 10
RPE19-125

Bul video / Bull video

https://www.youtube.com/watch?v=Hxu1fzKItFU


Lot 11 is an early maturing thickset bull that is line bred to his grandsire on mother and sire's side LAR05-350. He also closely resembles LAR05-350 with a strong head, broad muzzle, a lot of 
capacity, clean underline and broad over the shoulders. He is the type of bull that will thrive under extensive conditions and never loses condition. Due to his genetic composition (same 
type of cattle in his pedigree for generations and 16% inbred) we expect him to breed true to type (all important predictability!!!) and to make a signi�cant impact in one generation. If you 
need to correct type and bring down shoulder height in your herd this is the bull that will make you take big strides forward in one generation. He should breed small calves at birth with 
good con�rmation and acceptable growth. 

LOT 11
RPE19-196

Bul video / Bull video

https://youtu.be/0-gTUKGDvwI


Lot 12 is another successful combination of PAD15-78(KVB11-101 combined with CSW01-14) and LAR05-350, also see lot 8. Lot 12 is a bull with very good conformation, a good balance 
between muscling and �eshing, full hindquarters and is wide from front to back. His mother RPE14-66(LAR05-350 daughter) is a perfect looking feminine A-frame cow that always breeds a 
strong calf with any bull we have put her to. Lot 12 should make a positive impact in any herd. 

LOT 12
RPE19-140

Bul video / Bull video

https://www.youtube.com/watch?v=ivg0jxodfoQ


Lot 13 is die jongste bul op die veiling (25maande) maar een van die bestes. 'n Bul met 'n besonderse kop en 'n pragtige gladde, los vel, 2 van die goeie eienskappe wat sy vaar LFR15-32 konstant oordra soos 
ons gesien het in sy 11 seuns verkoop op Up George se 2021 produksie veiling. Lot 13 se ma is die Up George koei LAR12-358 wat reeds 2 stoet bulle geteel het waarvan een verkoop is aan Kobus Du Toit. Sy is 'n 
dogter van die beproefde stoetvaar LAR09-281, sy is 'n prentjie mooi koei met goeie wigvorm, vroulikheid, lengte en baie breed oor haar draai- en sit bene. Sy TEEL en het baie mooi gekombineer met LFR15-32. 
Lot 13 is 'n bul met baie diepte en kapasiteit en goeie sprong van rib. Hy het reeds goeie skof ontwikkeling en verdonkering op 'n jong ouderdom. 'n Bul met 'n trotse houding en gemaklike gang. Hy het baie 
goeie kloue, korrekte skede en testes en 'n mooi lang stert. Lot 13 is 'n stoetbul deur en deur en behoort baie goeie manlike en vroulike nageslag te teel.  Ons behou 2 saad gebruike (Semen reeds getap).

LOT 13
RPE20-005

Bul video / Bull video

https://www.youtube.com/watch?v=n4DLcWiigG4


Lot 14 is 'n bul wat ons op 'n jong ouderdom gebruik het op stoet koeie en 'n bul wat ons opgewonde maak oor bonsmaras! Hy het ongeloo�ike diepte, breedte en lengte, die de�nisie van 
volume! Hy is 'n vroegryp kort op die been bul met baie goeie bouvorm. Foto's doen hom nie gestand nie, hy is baie diep en is amper so breed as wat hy diep is! Sy vaar is die bul RPE16-05 
(LAR05-350 en LAR05-67 kombinasie), ook die vaar van lot 1 en lot 6 en is 'n bul met besonderse erfdwang. Lot 14 se moeder is LDW10-160, sy is 'n dogter van LAR05-23 uit 'n hoogs 
vrugbare NPT91-40 dogter. LDW10-160 is 'n besonderse koei en ook die ouma van lot 10 en 19. Lot 14 is 'n stoet bul uit 'n sterk koei familie. Hy is wel klein op geboorte direk maar ons sou 
hom nie op jong verse gebruik nie a.g.v sy besonderse breedte. 

LOT 14
RPE19-188

Bul video / Bull video

https://www.youtube.com/watch?v=us-wj_CyGfE


Lot 15 is 'n kleinseun van die bekende stoet vaar AG03-29 en met sy reuse skof, gladde vel en mooi manlike verdonkering lyk hy baie soos sy oupa. Lot 15 is besonders breed, hy staan ons 
drukgang vol van kant tot kant. Hy het BAIE goeie kloue met goeie diepte van heel en 'n gemaklike gang, 'n bul wat sal kan stap. Hy het 'n sterk breë rug, goeie sprong van rib en baie 
diepte. Sy vaar is die Kotie Pienaar bul THE12-14(AG03-29 seun uit 'n VV96-318 dogter). Sy moeder is 'n JL11-348 dogter uit 'n LAR05-350 dogter(wat ook lot 19 se ma is). Sy is 'n pragtige 
vroulike koei en ons gebruik nou ook 'n ander seun van haar in die stoet. Ons behou 'n saad aandeel van die bul(reeds getap). 

LOT 15
RPE19-107

Bul video / Bull video

https://www.youtube.com/watch?v=cCEeZmt6AzU&t=4s


Lot 16 is 'n bul met besonderse manlikheid en balans en met 'n ma soos syne is dit geen verrassing nie, soos Prof Bonsma gesê het die vroulikste koeie teel die manlikste bulle. Lot 16 se ma 
is PAD12-33 (lyn geteelde dogter van die platinum koei AG96-148), 'n prentjie van 'n koeie wat die toonbeeld is van hoe 'n bonsmara koei moet lyk, sy het die perfekte wigvorm van agter na 
voor, sy is vroulik en het 'n perfekte uier met klein kort speentjies (soos die J8 nageslag dit het). Lot 16 het die selfde pa as lot 4 en 8 en trek baie na sy oupa KVB11-101. Hy is 'n bul wat baie 
goeie breedte en vleis dra sonder om hard bespierd te wees. Hy het 'n perfekte stert aanhegting, goeie bene en kloue, mooi manlike verdonkering (teken van hormonale balans), gladde vel 
en haar, netjiese skrotum en skede. Lot 16 is 'n bul wat ons vir verse en koeie sou aanbeveel.  'n Bul vir die fynproewers!

LOT 16
RPE19-137

Bul video / Bull video

GESKIK VIR VERSE

https://www.youtube.com/watch?v=Oqulqch-yjg


Lot 17 is 'n bul met 'n opvallende goeie vel en haar, goeie lengte en 'n vol agterkwart. Met sy fyner been struktuur en geboortegemak waarde van 107 sou ons hom op verse aanbeveel as jy 
nie teveel bespiering in jou kudde reeds het nie. Lot 17 'n bul uit een van ons staatmaker koeie (RPE10-08) sy het nog net 1 ander seun gehad en die is verkoop as 'n stoetbul aan Thinus 
Maritz (Nu-Alcade), sy en 4 van haar dogters is nogsteeds in die kudde. Sy is super vrugbaar met 'n TKP van 363 oor 10 kalwers en kalf die eerste keer op 26 maande. 

LOT 17
RPE19-167

Bul video / Bull video

GESKIK VIR VERSE

https://www.youtube.com/watch?v=reLNeQl3pEE


Lot 18 is een van die jongste bulle op die veiling maar staan defnitief uit met sy besonderse diepte en kapasiteit, uitstekende bouvorm, mooi vel en haar, sterk kop en bek, vol agterkwart 
met 'n goeie balans tussen bespiering en bevleesing. 'n Bul wat geteel is uit van ons beste koei lyne, sy ma (RPE15-19) is 'n top koei wat elke jaar 'n top kalf teel, haar ma LAR02-315 was 
waarskynlik die koei met die beste diepte en kapasiteit wat ons nog gesien het, sy is ook die vol suster van die bekende stoet bul LAR98-272. Lot 18 se vaar PAD15-78 (sien lot 4, 8, 16) is 'n 
kombinasie van CSW01-14 en KVB11-101. Lot 18 is 'n besonderse bul met genetiese diepte en behoort 'n groot verskil te maak waar hy ookal gaan. 

LOT 18
RPE19-211

Bul video / Bull video

https://www.youtube.com/watch?v=h5iyCmTMIHg


Lot 19 is 'n dik goed bevleesde bul met baie kapasiteit, 'n sterk kop, breë bek, baie goeie lengte van lyf, goeie agterkwart met vol binne en buite dye, lang boud spier wat laag afkom op die 
hak en is 'n bul met baie goeie bene en kloue. Hy is 'n blok vleis uit 'n lang lyn van vleismasjiene met sa pa PAD13-177 geteel uit EI04-38 en CSW01-14, sy ma is 'n LAR05-350 dogter uit 'n 
LAR05-23 dogter uit 'n NPT91-40 dogter... soort teel soort en hier is die regte soort diere vir generasie op generasie in sy stamboom. Sy ma is RPE12-12 is 'n half sussie van lot 14 se ma 
(LDW10-160), en ook 'n vol sussie van lot 10 se ma - die is 'n koei familie wat jaar na jaar presteer. Sy kalf vir die eerste keer op 25 maande en daarna elke jaar met 'n TKP van 382 dae oor 8 
kalwers. Ons verwag lot 19 gaan baie goeie bouvorm teel met goeie erfdwang a.g.v. die lang lyn van goeie bouvorm in sy voorgeslagte. Hier is 'n bul!

LOT 19
RPE19-067

Bul video / Bull video

https://www.youtube.com/watch?v=Oqulqch-yjg


Lot 20 is 'n bul met goeie bouvorm, sterk breë rug, sterk kop, breë bek, groot goed gevormde testes (42cm skrotum omtrek) en goeie kloue. Sy ma is 'n pragtige donker rooi koei met mooi 
vroulikheid en wigvorm. Sy vaar is PAD15-78 (KVB11-101) wat konstant goeie bulle en verse teel. Met sy speen direk syfer van 108 verwag ons hy sal ook swaar speenkalwers teel. 

LOT 20
RPE19-176

Bul video / Bull video

https://youtu.be/hInwJdjV9HA


Lot 21 is een van 5 seuns van PAD15-78 uit LAR05-350 dogters op die veiling. Hy het goeie lengte van lyf, is goed bevlees, het 'n gladde vel en haar met swart pigment. Sy ma is 'n hoogs 
vrugbare koei met 'n TPK van 388 oor 6 kalwers en 'n reproduksie indeks van 107. Lot 21 is een van die groter bulle op die veiling en ons verwag hy sal sterk swaar speen kalwers teel met sy 
eie speengewig van 289 op 7 maande van die veld af en speenkalfwaarde van 108. 

LOT 21
RPE19-186

Bul video / Bull video

https://youtu.be/RyozihK3BAQ


Lot 22 is 'n bul met baie goeie bespiering en 'n gladde blink vel en haar, iets wat sy vaar PAD13-177 konstant teel. Sy ma is dan ook 'n LAR05-350 dogter wat hom een van 4 bulle op die 
veiling maak wat 'n kombinasie van LAR05-350 en PAD13-177 is (sien ook lot 10, lot 19 en lot 25). Lot 22 het baie goeie bouvorm, sterk breë rug, breed oor die skouers en mooi manlikheid. 
Hy het die hoogste (gelyk met lot 7) onderhoudswaarde (126) van al die bulle op die veiling wat dui op lae onderhoudsbehoeftes en goeie aanpasbaarheid. Alhoewel hy nie 'n klein bul is 
nie het hy 'n geboortegemak waarde van 111 en behoort hy veilig op koeie en verse gebruik te kan word. Hier is 'n kalf gemak bul met goeie bouvorm en goeie 
aanpasbaarheidseienskappe.

LOT 22
RPE19-148

GESKIK VIR VERSE

Bul video / Bull video

https://youtu.be/gTobvkI2UVE


Lot 23 is 'n kombinasie van PAD15-78( sien lot 4) en 'n LAR05-23 dogter. Uitstekende genetika! Hy is 'n bul met goeie bouvorm en dra baie vleis, eienskappe wat ons verwag hy goed sal 
oordra aan sy nageslag a.g.v. sy goeie genetiese samestelling. 

LOT 23
RPE19-134

Bul video / Bull video

https://youtu.be/0-gTUKGDvwI


Lot 24 is 'n bul met 'n LAR voorvoegsel. Ons het hom as kalf saam met sy ma gekoop by Up George bonsmaras. Sy vaar is die bekende Syferfontein bul SYF15-169 wat baie goed gedoen het 
by Nico Pieterse (Syferfontein bonsmaras) en by Derick en Tutu Ralfe (Up George bonsmaras). Lot 24 is 'n bul met 'n besonderse goeie toplyn, sterk bene en kloue, netjiese onderlyn, lang 
stert en goeie balans. Sy ma is 15 jaar oud die jaar en nog steeds in die kudde, sy het al 11 kalwers gespeen met 'n gemiddelde speen indeks van 102. Met 'n speen direkte syfer van 115 
verwag ons lot 24 gaan SWAAR speenkalwers teel! 

LOT 24
LAR18-449

Bul video / Bull video

https://www.youtube.com/watch?v=LlQJhif_4uI


Lot 25 is a broad bull that carries a lot of beef, broad over the shoulders, very good length of body and depth. A real block of beef! He is a PAD13-177 son (see lot 2 and 10) out of a young 
LAR05-350 daughter that is a sister (same dam) to lot 1. An attractive bull with a stong pedigree and a lot of potential. 

LOT 25
RPE19-127

Bul video / Bull video

https://www.youtube.com/watch?v=3xwboAtnA-8


Lot 26 is 'n lekker dikgat kalwings gemak bul met goeie bouvorm, donker rooi van kleur, lang stert, goeie balans, netjiese skede en skrotum. Hy is nog 'n seun van RPE16-05 (ook lot 1 en 6 se 
pa) uit 'n hoogs vrugbare Ashley Whit�eld koei LDW07-68. Kalwingsgemak waarde van 113, Onderhouds waarde van 118. 

LOT 26
RPE19-205

GESKIK VIR VERSE

Bul video / Bull video

https://youtu.be/_J_8CATpcOc


Lot 27 is another thickset calving ease bull with good masculinity, length of body, dark red of coulor, good legs and claws, neat sheath and scrotum. He is a RPE16-05 son (see lot 1 and 6) 
out of the old stalwarts cow LDW07-190 (who was also the mother of last year's highest price bull, R180,000). An attractive bull with a stong pedigree and a lot of potential. 

LOT 27
RPE19-177

GESKIK VIR VERSE

Bul video / Bull video

https://youtu.be/b239DAdhl9U


Lot 28 is 'n bul met baie genetiese potensiaal, hy is uit 'n prentjie mooi Up George koei, LAR09-329 (ook lot 10 van 2021 se ma) met die KVB11-101 seun PAD15-78 (sien lot 4 en 8) as vaar. Lot 
28 is 'n bul wat ons vir koeie en verse aanbeveel. Hy het 'n lekker los dik vel met baie diepte en kapasiteit. 

LOT 28
RPE19-259

GESKIK VIR VERSE

Bul video / Bull video

https://youtu.be/_J_8CATpcOc


Lot 29 is 'n bul met besonderse bespiering, as jy bespiering in jou kudde kort is lot 29 die bul wat dit vir jou in een generasie gaan in bring. Hy is 'n PAD15-78(KVB11-101) seun uit 'n pragtige 
LAR05-350 dogter. 75% dieselfde genetiese kombinasie as lot 3, lot 8 en lot 12. Hy het goeie gebalanseerde syfers, uitstekende genetiese samestelling en bouvorm. 

LOT 29
RPE19-156

Bul video / Bull video

https://youtu.be/A8u3vIbU-QI


Ons sluit die bul veiling af met een van die sterkste bulle! Lot 30 is 'n bul met "presence". Hy is uit die besonderse Up George koeie LAR04-256 wat in haar leeftyd 13 kalwers gehad het met 
met 'n TKP van 409 dae. Sy is 'n dogter van een van die matriarg Up George koeie LAR96-236! Lot 30 is 'n bul met besonderse breedte en diepte, hy is baie breed oor die skouers, lang boud 
wat laag op die hak af kom, vol binne en buite dye, pragtige donker kleur met swart pigment, gladde vel en haar, netjiese skrotum en skede, lang stert, baie mooi ballans en houding! Hy het 
'n indeks van 118 en 122 op 12 en 18 maande wat dui op sy veld aanpasbaarheid en groei potensiaal. Hier is 'n bul met baie genetiese potensiaal en kom uit 'n ROYAL FAMILY!

LOT 30
RPE19-258

Bul video / Bull video

https://youtu.be/hInwJdjV9HA

