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Bulkoop is ’n gewigtige besluit

D aar is vandag nog 
kommersiële en selfs 
vleisbeesstoetboere wat 
te min navorsing doen oor 
die volgende teelbul wat 

aangekoop moet word. In baie gevalle is 
die volgende bul op die plaas bloot die bul 
wat op die oog af besonder mooi lyk, of die 
bul wat uit ’n bekende handelsmerk geteel 
is. Dikwels word teelbulle aangekoop 
sonder enige inligting en is daar geen 
aanduiding van die werklike teelvermoë 
van die bul nie.

Gelukkig leef ons in ’n tegnologiese 
era waar kragtige slimfone en rekenaars 
via die Internet vir ons toegang gee tot ’n 
magdom inligting – nie net oor alledaagse 
dinge nie, maar ook oor die genetiese 
waarde van teelbulle.

Die ideale teelbul verskil van plaas tot 
plaas en in verskillende produksiestelsels. 
Selfs die genetiese vlakke van ’n spesifieke 
kudde kan ook verander, wat veroorsaak 
dat die kenmerke van die ideale teelbul op 
dié plaas ook terselfdertyd verander. 

Eienskappe van die ideale teelbul
Die eienskappe waaraan die ideale teelbul 
moet voldoen, word bepaal deur die fisiese 
omgewing en produksiestel-
sel waarbinne die bul en sy 
nageslag volhoubaar moet 
produseer en reproduseer. 
Hierdie eienskappe sluit 
funksionele doeltreffendheid, 
aanpasbaarheid, langslewend-
heid, reproduksie en produk-
siekenmerke in.

Slegs eienskappe wat aan 
winsgewendheid en/of  
volhoubaarheid gekop-
pel kan word, moet in ag 
geneem word. Eers nadat 

hierdie eienskappe geïdentifiseer en gede-
finieer is, kan met navorsing begin word 
in die soeke na die volgende teelbul. Die 
keuse van die regte of verkeerde teelbul 
kan die voortbestaan van enige beesboer-
dery maak of breek.

Een van die opwindende nuwe hulp-
middels in die soektog na ’n teelbul met 
die regte genetiese vermoë wat vrylik op die 
Internet beskikbaar is, is SABeefbulls.com 
(www.SABeefbulls.com). Hier kan enige 
opkomende, kommersiële of stoetteler 
bloot sy ras van voorkeur kies, sy kriteria vir 
die ideale bul aandui en met die druk van 
’n enkele knoppie ’n lys ontvang van alle 
bulle wat kwalifiseer. 

Elke bul op die lys se volledige stam-
boom, genetiese reproduksie- en produk-
siewaardes as ’n teeldier is beskikbaar. 
Verder kan enige bul van enige ras wat 
van die platform gebruik maak, ook op ’n 
individuele basis opgesoek word. 

Genetiese vermoë
Ekonomiese druk veroorsaak dat die tyd 
verby is waar teelbulle sonder genetiese 
inligting bloot volgens hul voorkoms 
aangekoop word. Net soos die produksie 
van kontantgewasse toenemend meer 

steun op presisieboerderypraktyke om 
winsgewend en volhoubaar te bly, sal 
die veebedryf ook in dié rigting beweeg. 
Presisieboerderypraktyke in die veebedryf 
begin by die genetiese vermoë van teel-
diere op die plaas.

Die nuutste byvoegings tot die meeste 
veilingskatalogusse van die rasse wat van 
SABeefbulls.com gebruik maak, is ’n soge-
naamde QR-kode. Hierdie QR-kode kan 
bloot deur ’n slimfoon of tablet geskandeer 
word om die betrokke diere se genetiese 
waardes en stambome te sien.

Die bulkoop-resep
• Ken jou markte en produkte, asook wat 

die markte van jou produkte verwag.
• Stel ’n duidelike doelwit op wat jy met jou 

beeskudde wil bereik om ’n volhoubare 
winsgewende produksiestelsel te verseker.

• Identifiseer meetbare, oorerfbare eien-
skappe van ekonomiese belang wat 
jou gaan help om diere te produseer 
wat aan jou doelwit voldoen.

• Maak seker jy weet wat die genetiese 
vlakke van jou huidige koeikudde is.

• Soek bulle volgens genetiese teel-
waardes wat jou huidige koeikudde sal 
komplementeer en sodoende verseker 
dat die volgende generasie geneties 
nader is aan jou doelwit vir die kudde.

• Let op na die akkuraatheid van die 
genetiese teelwaardes van bulle waarin 
jy belangstel.

• Let op na die stamboom van die bul 
wat jy wil aankoop en maak seker dat 
ten minste die pa van die bul deur DNS 
bevestig is.

• Maak seker dat die bul 100% funksio-
neel doeltreffend is.

• Koop die bul wat jy kan bekostig, maar 
sy aanteel in die kudde moet ’n goeie 
opbrengs op jou belegging bied. VP

Deur dr Bobbie van der Westhuizen, bestuurder genetiese en adviesdienste, SA Stamboek

Figuur 1: ’n Driegenerasiestamboom.
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