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Wat is dit dan wat hulle konstant as stoet-
telers laat uitstaan?

“Ons teel nie vir toekennings nie,” sê 
Russell vinnig, “maar as ’n mens dan nou 
op dié manier erken word, is dit lekker om 
te weet dat jy op die regte pad is. Alles 
gaan oor reproduksie en gebalanseerde 
teelwaardes met die doel dat ons diere 
aan ons kliënte kan verskaf wat vir hulle 
winsgewend sal wees. Ons wil bulle 
produseer wat uitstekende reproduksie 
in kuddes sal teweegbring deur slegs 
stoetvaars te gebruik wat uit beproefde, 
uiters vrugbare families kom.

“Dan is eienskappe soos skrotum-
omvang ook belangrik omdat dit hoogs 
gekorreleer is met die hoeveelheid sperm 
wat ’n bul kan produseer, en dit verbeter 
die bul se vermoë om al sy koeie vinnig in 
kalf te kry. Maklike kalwing en goeie melk 
is ook eienskappe wat veral in ekstensiewe 
toestande baie waardevol is. Natuurlik moet 
daar genoeg groei-eienskappe wees, maar 
net tot op die punt waar die verlangde 
raamgrootte van die koeikudde nie 
verhoog word nie.”

Die goue middeweg
Hy sê in hulle wêreld, met sy kort groeisei-
soen en strawwe koue winters, is die goue 
middeweg uiters belangrik. Alles gaan 
oor balans. Die Herefordstoet bestaan uit 
ongeveer 150 koeie en dan het hulle ook ’n 

Tulistoet van 190 koeie. Die Clarks bemark 
jaarliks ongeveer 25 bulle uit elke stoet.

Die toekenning, verduidelik Russell, 
is ’n weerspieëling van die mate waar-
toe prestasiedata gebruik word om 
telingsbesluite te neem.

“Daar is egter ’n ander faktor wat na 
my mening net so belangrik is as dit by 
paringsbesluite kom, en dit is die fisiese 
voorkoms van die dier. Dis alles goed en 
wel om op papier die beste genetika in die 
wêreld te gebruik, maar as jy in die proses 
funksionele doeltreffendheid inboet, het jy 
niks bereik nie. Verder is goeie bespiering 
en bouvorm ook belangrik.”

Twee plase
Russell en sy vrou, Ellen, boer op die plaas 
Hartebeesthoek in die Dordrecht-distrik, 
en ’n paar jaar gelede het hulle ook die 
plaas Denwood, naby die Penhoek-pas 

nader aan Queenstown, bekom. Ed en sy 
vrou, Kim, woon daar. Die Tulibeeste loop 
op Denwood, terwyl die Herefords op 
Hartebeesthoek gehou word.

“Ons selekteer nou al vir baie jare vir 
die poena-geen in ons Herefords en Tuli’s. 
Ons gebruik van tyd tot tyd horing-gene 
as ons dit nodig ag, maar dan net op koeie 
wat ons vermoed homosigoties is vir die 
poena-geen. Dit beperk die aantal nageslag 
wat horings ontwikkel en terselfdertyd 
help dit ons om ons homosigotiese koeie te 
identifiseer.”

Die Clarks gebruik die plaassagte-
wareprogram GenePro, wat aan BeefPro 
gekoppel is, vir hul seleksieprogram 
met die produksiedata wat deur SA 
Stamboek se Logix-vleisbeesprogram 
verwerk is. “Ons gebruik GenePro om ons 
teelwaardedoelwitte te bereik, maar ons 
gaan nie noodwendig die program se 

Russell Clark en sy seun, Ed, is geen onbekendes as dit by toekennings kom nie. Hulle het 
pas weer vanjaar die Vleissentraal SA Stamboek Elite vleisbeeskudde van die jaar-toekenning 
ontvang. Dit was die derde keer wat hulle met ’n soortgelyke toekenning vereer is.

Deur Izak Hofmeyr

Russell en Ed Clark met klein Mike op sy pa se skoot.

Omdat daar altyd variasie 
binne ’n groep bestaan, is 

dit tog belangrik vir kopers 
om hul huiswerk te doen 

sodat hulle kan koop presies 
wat hulle nodig het. 
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eerste keuse van bul gebruik nie, omdat 
daar dikwels ander eienskappe is wat ’n 
gegewe bul vir ons onaanvaarbaar maak. 
Dit mag wees dat ons die derdekeuse-
bul op ’n spesifieke koei gebruik omdat 
die balans van eienskappe vir ons 
omstandighede die beste is. Hierdie proses 
om die regte bul vir ons omstandighede te 
selekteer, vereis baie ure se navorsing en 
stambome bestudeer.”

Grootskaalse diversifikasie
Die Clarks is redelik gediversifiseerd, beide 
ten opsigte van die tipe vee wat hulle aan-
hou en die verskillende inkomstestrome 
binne elke ras.

“As stoetboere teel ons uit die aard 
van die saak bulle en vroulike diere 
om aan ander boere te verkoop. In die 
seleksieproses is daar altyd diere wat geprul 
word, en die afronding van hierdie prulle 
vorm ’n belangrike deel van ons inkomste.”

Ed sê die skaapfaset het die afgelope tyd 
vanweë die beter wolpryse al hoe belangriker 
geword en hoewel hulle hulself as beesboere 
beskou, verg die skape waarskynlik meer 
bestuursinsette as die beeste.

“Dit het ook meegebring dat ons 
baie meer van ’n ooiboerdery as ’n 
hamelboerdery het. Ons verkoop ons 

Merino-hamellammers op die ouderdom 
van ongeveer tien maande nadat ons ’n 
A- tot B-lengte vag afgeskeer het. Dan kry 
ons ’n superlam-prys vir daardie lammers 
en ek glo nie enige ander skaap kan ons 
in hierdie stelsel klop nie. Ons voer die 
lammers enigiets van ses tot tien weke en 
bemark hulle dan op tussen 45 en 50kg.”

Met die doelwit om die beste moontlike 
pakket van genetika aan hulle kliënte te 
voorsien, verduidelik Russell, het hulle 
’n spesifieke seleksieproses oor tyd 
ontwikkel. Die eerste seleksie vind tydens 
speen plaas, en met ondervinding raak dit 
al makliker om dan reeds bulletjies raak te 
sien wat dit nie gaan maak nie. Eienskappe 
waarna hulle hier reeds kyk, is hoë 
geboortegewig, lae speenindeks, growwe 
haarkleed, nie-funksionele testes en tipe.

Sorgvuldige seleksie
Die bulkalwers wat die eerste seleksie-
proses oorleef, word ná speen aan ’n 
plaasgroeitoets van 84 dae onderwerp 
met kuilvoer as basis. Nie net word bulle 
geprul wat nie na wense presteer nie, 
maar belangrike data word versamel 
om meer akkurate teelwaardes te verkry 
vir eienskappe soos liggaamslengte, 
heuphoogte, skrotumomvang en 
oogspieroppervlakte. Die liggaamsmates 
help om die teelwaardes wat betref 
grootte, vrugbaarheid en volwasse gewig 
in die kudde meer akkuraat te maak.

“Na die groeitoets word die bulle 
op somerweiding geplaas slegs met ’n 
fosfaatlek. Nou is dit vir ons belangrik om 
seker te maak dat die bulle hul kondisie 
op die veld kan behou en steeds aanhou 
groei. Weereens word die bulle wat nie 
na wense presteer of nie die nodige 
konstitusie het nie uit die groep verwyder 
wat as bulle aangebied word.”

Hierdie skildery is van ’n koei, KRM Music T46, wat op die ouderdom van twee jaar vir die eerste keer 
gekalf het en verskeie kere vir embrio’s gespoel is. Op 14-jarige ouderdom het sy reeds 13 natuurlike 
kalwers gegee met ’n interkalfperiode van 365 dae.

Van die verse wat op 15 maande gepaar is en pas hulle kalwers gespeen het.
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Op hierdie manier is dit vir hulle 
moontlik om slegs die beste diere op die 
produksieveiling aan te bied.

“Omdat daar altyd variasie binne ’n 
groep bestaan, is dit tog belangrik vir 
kopers om hul huiswerk te doen sodat hulle 
kan presies koop wat hulle nodig het. Een 
feit het ons oor die jare geleer, en dit is dat 
die kopers wat presies weet wat hulle nodig 
het elke jaar terugkom.”

Behandeling van koeie
Al die koeie kry natuurlik dieselfde voeding 
en behandeling, so kalwers wat onder 
daardie omstandighede nie aan hulle stan-
daarde voldoen nie, het geen verskoning 
nie. ’n Persentasie van die Herefordverse 
word reeds op 15 maande gepaar.

“Ons selekteer die boonste helfte van 
die verse, gewoonlik so 25 van hulle, reeds 
tydens speen en dan sorg ons beter vir 
hulle sodat hulle vinniger groei om die 
teikengewig te bereik om hulle te paar. Ons 
speen die kalwers vroeg in Mei en dan paar 
ons daardie verse reeds vroeg in Desember. 
Dan moet hulle reeds gemiddeld ongeveer 
350kg weeg.”

Die rede vir hierdie stelsel, verduidelik 
hy, is om die aantal onproduktiewe diere 
so min as moontlik te maak sonder om die 
kostes te veel te verhoog.

“In ’n vleisbeesboerdery is die passasiers 
die duur beeste, so hoe gouer jou verse in 
kalf kan kom, hoe minder passasiers het jy. 
Die ander belangrike rede is dat ’n mens 
jou generasie-interval merkbaar verkort 
deur vroeg te paar en dus baie gouer weet 

hoe teelbulle wat nog nie beproef is nie 
presteer. Jou genetiese omset is soveel 
vinniger en foute word beperk.”

Versorging van eerstekalfverse
Hulle vind ook dat hierdie vroegkalf-
verse, ondanks die ekstra druk wat op 
hulle geplaas word, reg deur hulle lewe 

beter presteer en langer in die kudde 
oorleef as hulle tydgenote wat eers ’n 
jaar later kalf.

“Natuurlik moet ’n mens goed vir 
hierdie eerstekalfverse sorg, maar die 
ekstra voer wat strategies nodig is 
verbaas my nog steeds. Kritiek word 
dikwels oor hierdie stelsel gelewer, maar 
dit kom gewoonlik van persone wat dit 
nog nie probeer het nie. Met duurder 
grondpryse en hoër vaste kostes het dit 
wêreldwyd die norm geword, en ons gee 
die byvoeding met graagte omdat hulle 
soveel vir ons teruggee. 

“Dis hier waar goeie voervloei-
beplanning belangrik is, sodat ons voer 
beskikbaar het as hulle dit die nodigste 
het. Ons ondervinding is dat hierdie 
stelsel baie goed werk om die korrels 
van die kaf te skei aangesien swakker 
diere gou uit die bus val as hulle gevra 
word om te produseer terwyl hulle nog 
groei.”

Jong bulletjies wat in Augustus op die produksieveiling beskikbaar sal wees.

Die skaapfaset het die afgelope tyd al hoe belangriker geword en 
verg nou waarskynlik meer bestuursinsette as die beeste.

Twee 2012-verse wat op 15 maande gepaar sal word.

Vir meer inligting, skakel Russell 
by 082 925 5860. SB
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