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Skaarswild soos siektevrye buffels 
en swartwitpense wat vyf tot tien 
jaar gelede gesogte teeldiere 
was, het deesdae in baie gevalle 
net gesogte wild vir trofeejagters 

geword. Met deurdagte teelprogramme 
en streng seleksie het wildboere dié diere 
só bestuur dat hul nageslag se gehalte 
beduidend verbeter het.

Dit is die mening van Johan Rabie, 
wat op die Chimoyo-wildlandgoed naby 
Gravelotte met skaarswild boer en waar 
siektevrye buffels en swartwitpense die 
hoeksteen van sy onderneming is. 

Verlange na die bos
Die belangstelling vloei voort uit sy werk as 
streekdirekteur vir verskeie lande van een 
van die wêreld se grootste farmaseutiese 
ondernemings, waar sulke ontledings hom 
in staat gestel het om veranderings in mark- 
en verbruikersneigings vroeg op te merk.

“Ek het lekker gewerk en elke jaar sowat 
twee keer om die wêreld gevlieg om al my 
pligte na te kom, maar ek het elke dag bos 
toe verlang. In 2002 het ek besluit dis tyd 
om dié verlange stil te maak en terug in 
Suid-Afrika was ek gelukkig om ’n beesplaas 
met ’n kudde beeste in die Harmonie-blok 
naby Gravelotte te kon koop,” sê Johan.

Hy het uit die staanspoor besluit om 
eerder met wild as beeste te boer omdat 
hy gesien het bees- en beesvleispryse bly 
feitlik konstant, terwyl wildpryse in daardie 
tyd dramaties gestyg het. Siektevrye buffels, 
waarop hy sy hart verloor het, se waarde 
het binne ’n kort tyd agtvoudig vermeerder.

Horingwydte
In die vorige eeu het jagters die grootste 
diere met die langste horings uitgeskiet, wat 
die trofeegehalte van feitlik alle spesies laat 
daal het. Figuur 1 toon dat die gemiddelde 
horingwydte van buffeltrofeë wat in die 

Wildtelers het 
verbetering in visier

Rowland Ward-rekords aangeteken is tot 
die jaar 1900 sowat 46½  duim was. Dit het 
stelselmatig toegeneem tot knap oor die 50 
duim in die dekade van 1940 tot 1949 en 
toe weer begin daal tot net meer as 45 duim 
teen die draai van die eeu.

Die goeie nuus is dat die vernaamste 
teelbulle wat deesdae deur wildtelers 
gebruik word, se horingwydte ’n konstante 
stygende neiging toon. Dit is ’n bewys dat 
die beste bulle wat in die verlede gejag sou 
word, nou stoetbulle geword het. Mettertyd 
sal die goeie genetiese materiaal deurwerk 
na jagplase en sal ál beter trofeebulle vir jag 
beskikbaar word.

Johan sê die Afrika-buffel bly die mees 
gesogte trofee van die Groot Vyf vir ernstige 
jagters en daar is nou ’n tekort aan jagbare 
buffelbulle met ’n horingwydte van ’n 
goeie trofeegehalte. Dié gewildheid van die 
Afrika-buffel kan daaraan toegeskryf word 
dat dit deur jagters as die gevaarlikste lid 
van die Groot Vyf beskou word om te jag. 

Meer as 50% van die buffeltrofeë wat by 
Rowland Ward aangeteken is, is in Tanzanië 
en Kenia gejag. In die volgende twee 
dekades word ’n beduidende verskuiwing 
verwag met ’n dramatiese kleiner bydrae uit 
Kenia en Tanzanië en eksponensiële groei 
uit Suid-Afrika.

Belangrike eienskappe
“Die horingwydte van buffels mag in die 
seleksieproses nooit ’n oorheersende rol 
speel ten koste van eienskappe soos die 
diepte van die horings se draai, lengte van 
horingpunte, basisdikte en volume van die 
horings nie. Net so is ander filogenetiese 
eienskappe soos liggaamsgrootte en 
-diepte, weerstandbiedendheid teen siektes 
en parasiete, fisiologiese aanpasbaarheid, 
vrugbaarheid en reproduksievermoë 
uiters belangrike seleksiemaatstawwe om 
te verseker dat ’n mens ’n gebalanseerde 
buffel teel wat in alle opsigte sy 
voorgeslagte eer aandoen.

Die mikpunt van ernstige telers van skaarswild is om die uitstaande diere wat oor dekades 
deur jagters uitgeskiet is, weer terug te plaas in die natuur. Deur die diere met uitstaande 
genetiese potensiaal soos die jagters van ouds noukeurig uit te soek en daarmee te teel 
eerder as om dit te jag, vorder hulle fluks om van hierdie oogmerk ’n werklikheid te maak.

Figuur 1: Die gemiddelde Rowland Ward-horingwydtes van buffels per 
dekade die afgelope eeu.

Deur Andries Gouws
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“By die seleksie van teelbulle speel 
persoonlike voorkeure ’n groot rol. Myns 
insiens word horingwydte deur baie telers 
oorbeklemtoon, terwyl die eienskappe 
wat hierbo genoem is nie genoeg aandag 
kry nie. Daarby lyk dit vir my asof ’n dik 
horingbasis oorbeklemtoon word.

“ ’n Ontleding van al 628 buffel-
inskrywings in die 27ste uitgawe van 
Rowland Ward se rekordboek wys dat 
daar ’n duidelike korrelasie tussen 
die horingwydte en die dikte van die 
horingbasis te bespeur is.

“Statistieke toon ’n duidelike 
normaalverspreiding en wys dat 84% of 526 
van die 628 inskrywings se basisdikte van 
die horings tussen 10 duim en 15 duim is. 
Dit wys duidelik dat as die horingbasis te 
dik of te dun is, die horingwydte ook tekort 
skiet,” sê Johan.

Seleksie van koeie
Wanneer koeie geselekteer word, moet ook 
na al die eienskappe gekyk word. In die lig 
van die waarskynlike korrelasie tussen die 
dikte van die horingbasisse en horingwydte, 
moet op die volgende gelet word wanneer 
koeie geselekteer word:
•	 Daar behoort ’n goeie balans tussen die 

horingwydte, die diepte van die draai en 
die lengte van die horingpunte te wees.

•	 Onder gunstige voedingstoestande 
moet verse verkieslik die eerste keer 
kalf voor hulle vier jaar oud is.

•	 Koeie behoort onder soortgelyke 
toestande minstens elke 14 maande 
te kalf.

•	 Afgesien van ’n goeie horingvorm, moet 
verse ’n horingwydte van minstens 30 
duim hê as hulle vier jaar oud is.

•	 Koeie wat ’n vrouliker voorkoms het 
met ’n horingskild wat nie te prominent 
en knopperig is nie en horingbasisse 
wat nie te dik is nie, is in sy kudde die 
vrugbaarste diere.

Johan pas dié beginsels in sy Chimoyo-
buffelkudde toe. Hy het dié kudde met 
34 verse begin wat ’n Bonsmara-kudde 
van 650 teelkoeie vervang het, wat nie 
net die bestuur baie vergemaklik het nie, 
maar ook volgens sy somme die kapitale 
opbrengspotensiaal van sowat 4% met 
beeste tot 16% met buffels verhoog het. 

Hy het deurgaans streng volgens 
bogenoemde beginsels geselekteer en 
voorsien dat DNS-profiele, stambome en 
beraamde teelwaardes in die toekoms 
baie gaan bydra om genetiese vordering 
te versnel en raaiwerk in teling aansienlik 

te verminder.
Dit het meegebring dat daar ’n 

buffelkoei in sy kudde loop wat die 
afgelope sewe jaar elke twaalf maande 
kalf. Die gemiddelde horingwydte van die 
volwasse koeie is sowat 34 duim. Op dié 
koeie gebruik hy nou die bul Majuba, met 
’n horingwydte van sowat 47½ duim. 

Met dié teelbeleid en streng seleksie 
slaag hy daarin dat die meeste vers-
kalwers se horingwydte groter is as dié 
van hul moeders op ’n ooreenstemmende 
ouderdom, wat aandui dat sy diere met 
elke nuwe geslag verbeter.

Vir meer inligting, skakel Johan Rabie 
by 082 555 3367/8 of stuur ’n epos aan 

johanrabie@telkomsa.net.

 Johan Rabie.

Koeie wat nie ’n prominente 
en knopperige horingskild 
het nie, is in Johan se kudde 
die koeie wat gereeld kalf 
sonder om oor te slaan.

Buffels uit die Nasionale Krugerwildtuin se bloedlyne 
het normaalweg dikker horingbasisse as die tipiese Oos-
Afrikaanse buffels. Johan glo daarom dit is nie nodig vir 
telers om vir dikker horingbasisse te selekteer nie.

25Issue 42 ▪ June 2015

SB


