
                                                                                                              
 

                                                                                                          “Waar elke dier presteer” 

______________________________________________________________________________  

 

                    Cowboy logic  “If it wasn’t for the last minute,  

                          a lot of things wouldn’t get done” 
 

Daar is darem baie wonderlike waarnemings (stories) oral in die hele wereld.  Onthou ons is 

die hele tyd besig om maniere te vind om ons operasies so doeltreffend as moontlik te maak 

en dit lyk partymaal vir my hoe ingewikkelder ons dinge maak, hoe stadiger is die 

vordering??!!.  Miskien is moeder natuur tog uiteindelik die beste leermeester. 

 

Ek is in my hart oortuig dat alle beeste inherent gehard en aangepas in hulle eie omgewings 

was en dat die mens die verandering gebring het oor jare, goed of sleg.  

 

Die geskiedenis van die beeste op die Aleoetiese eilande is so n fasinerende storie dat 

ek dit nie vir myself mag hou nie.  Daarom hierdie berig wat ek glo vir julle net so kosbaar 

sal wees as wat dit vir my was toe ek dit die eerste keer gelees het. (Erkenning aan my 

vriend Kit daar in Amerika vir die eksklusiewe foto’s.) 

 

Die Aleoetiese eilande is n groep van 300 klein vulkaniese eilande in die noorde van die 

Stille Oseaan. Dit beslaan n area van 6,821 vierkante myl tussen Alaska en Rusland waar 

wilde “feral” beeste natuurlik voorgekom het.  Die Amnak eiland, een vd 300, beslaan 686 

vierkante myl wat dit die 3de grootste eiland maak in die Aleoetiese groep.  

 

Daar is ongeveer 3700+ beeste op Amnak. Hulle wei die grasvelde reeds die afgelope 80 

jaar daar “sonder” menslike inmenging.  “Natuurlike seleksie” het net die gehardstes laat 

oorleef op die grasveld wat daar voorkom. Van die winters die afgelope 80 jaar was so 

“harsh” dat tot 25% van die totale kuddde deur so n winter uitgewis is.  So het net die 

sterkste, gehardste en aangepaste diere hierdie strawwe toetste oor tyd, deurstaan.  

 

Alhoewel hierdie diere van n bree genetiese basis afkomstig was, is die wat na jare oorleef 

het, verbasend eenvormig tov grootte en tipe.  In reeds die 1700’s het die Russe, 

Ayrshire’s n melkras hoofsaaklik uit Skotland op die eiland vrygelaat. Daarna het Hereford 

en Angus beeste in die 1900’s bygekom en in 1950’s ook Charlolais.  AGV die genetiese 
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agtergrond verskil die beeste baie in kleur …… maar min nie in tipe en grootte. 

   Die foto’s vertel bevestig die stelling wat ek hierbo maak.    

 
 

Form follow function: Soos op die fotos gesien kan word is die “survivors” medium raam, 

robuuste diere wat baie vleis dra. Hulle kalf uiteraard maklik en het genoeg melk vir die 

omgewing. Hierdie moeilike omgewing het dus oor jare die fenotipe en genotipe geselekteer 

wat op n gras alleen dieet, nie net kan oorleef nie, maar ook kan produseer.  As dit die 

natuur se resultaat is, moet ons miskien meer besluite aan moeder natuur oorlaat.   

“Form will always follow function as long as man stay out the way.”   Hoe dink jy sou die 

diere in jou gebied gelyk het as hulle vir 80 jaar deur natuurlike seleksie “geshape” was?? 

 

My fokus is altyd om maniere te vind om my onderneming meer winsgewend te maak. Ons 

het die afgelope tyd met mekaar gedeel oor tipe, grootte en melkproduksie en die feit dat 

ons dit in lyn moet bring met wat die omgewing ons toelaat.  Die ander 2 baie belangrike 

aspekte wat aandag moet kry is  1. die effektiewe bestuur van ons nutuurlike hulpbron en  

                                                   2. die belangrikheid om in sync met die natuur te boer.   

 

Miskien moet ek met hierdie nuusbrief volstaan by die volgende:    

Ek is oortuig dat die optimale bestuur van ons natuurlike hulpbron n groter positiewe impak 

sal he op winsgewendheid as enige enkele diere produksie eienskap. Ek gebruik die afgelope 

3 jaar die gekontroleerde voervloei bestuurstelsel ontwikkel en verfyn deur Riaan Dames. 

In kort is die beginsel dat jy rus 50% vir 12 maande vir optimale grasproduksie en wei die 

ander 50% vir optimale diereproduksie.  



Saam hiermee moet ons ook poog om meer in “sync” met die natuur te boer. Hierdie is n 

onderwerp vir n ander dag maar iets wat ook n groot invloed sal he op die onderhoudskostes 

van ons koeikuddes.  

 

Fasinerend is dit nie!!!!!  Wat dink jy??  Ek hoor graag van jou!!!    

 

Dit is al amper tyd vir dragtigheids ondersoeke en speentyd. Wanneeer Stefan Wessels, 

die veearts wat my kudde doen, kom besoek afle voel dit altyd soos n dag van afrekening. 

Dan word al die onsekerheid beantwoord.  Dit is “stress”vol, maar beslissend.  Van daar af 

kan jy al die besluite neem. Ek het al jare n kort dekseisoen van 75dae vir die koeie en  

63 dae vir die 12-14mde oue verse so die bulle moet hulle ding doen en vinning ook.      

 

Hierdie fotos wys die ideaal waarna ons streef. n 2007 koeie met n goeie 2009 kalf wat 

suip en sy was weer beset.    Die 2de foto is 09-138 n bulkalf wat hierdie jaar sy 1ste 7 

koeie gekry het. Hy is uit n vrugbare “low input” koei GZV04-23. OEK = 23 mde, TKP 361/5 

en Sp verh = 54.3%. Op die foto was hy 10 maande oud, 2 weke na die fase D toets. Sy 

VAAR is VV05-036 wat ek en Joe Marais van Op-die-aarde Bonsmaras gekoop het.  Hy wys 

huidiglik al die beloftes. Ons wag vir sy eerste kalwers.  

  
  
Ek doen n praatjie tydens die kommersiele boerdedag wat saamval met ons Nasionale veiling en sal jou graag 

daar wil sien. Almal is baie welkom!!!!  Die onderwerp  “Die toekoms …. Lae inset genetika” 

 

As jy van enige iemand weet wat hierdie nuusbriefie sal geniet “dubble click” hierop gerritvanzyl@mweb.co.za  

en stuur sy/haar email adres vir my.  Ook as jy n terugvoer wil gee kan jy dieselfde doen.      

 

                                Gerrit van Zyl 

                                                     vir Hanzyl Bonsmaras 

                                                            083 3253047 

                                                                   "Onthou om n verskil te maak" 
                                                                 "Remember to make a difference"  
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