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SA Braford Nuusbrief
Die Suid-Afrikanse Braford
is Effektief, Aanpasbaar en
Vrugbaar

Upcoming events
27 Junie

Hoëveld Cattle breeders
group, Bull ring

27 Junie

Meakers, 6th production
auction, Draaihoek,
Warden
Jan: 079 883 9760

11 Julie

Thiele Estates 3rd
Production auction

Die 4de Nasionale veiling is onlangs deur OVK by
the Bull Ring in Ermelo aangebied. Die veiling was
n groot sukses. Baie geluk aan almal wat diere
gekoop en verkoop het.

Carl: 082 944 0480

Die afgelope Wêreld Kongres van 2018 wat in die
VSA gehou is was iets om te beleef. Die volgende
kongres vind plaas in 2021.
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Die 4de Nationale veiling
Gehou by die Bull Ring tussen Davel en Ermelo
Die veiling is goed bygewoon
deur telers, kopers en besoekers.
Die Algemene Jaarvergardering
is gehou op 23 Mei 2018 gevolg
deur die veiling die volgende
dag.
Diere aangebeid het ingesluit
bulle, dragtige verse asook koeie
met kalwers. Die diere is goed
voorberei en het goed vertoon.
Die pryse van enkeles getuig van
hoe goed die diere voorberei is.
Daar was n hele paar telers wat
diere op veiling gehad het.

Die veiling het traag begin met die
eerste bul wat vir R30 000 verkoop
is. Gaandeweg het die veiling
begin momentum kry en is n bul
van Bonheur uieindelik vir R100
000 verkoop. Enkele diere is nie
verkoop nie.
Senior leerders van Morgenzon
Landbou Skool, wat self oor n
Braford kudde beskik, het die
veiling bygewoon. Vooraf het hulle
die geleentheid gehad om al die
veilingsdiere te besigtig. Hulle is
ook deur Mnr Stefan van Wyk
toegespreek oor die

Veiling uitslae 2018

Item

Duurste

Gemiddeld

3in1

R26 000

R21 714.29

Bul

R100 000

R40 781.25

Bul
Kommersieel

R36 000

R33 000

Dragtige Verse

R24 000

R17 162.50

fynere kunsies van bees keuring,
veral met betrekking tot die SA
Braford. Word vertrou dat die skool
in die toekoms groot sukses met hul
kudde sal behaal en dat hulle
eendag as verkopers die veiling sal
ondersteun.

Die Algemene
Jaarvergadering
By hierdie jaar se AJV was daar
n paar punte wat bespreek was
en ook n nuwe raadslid

Die algemene jaarvergarding is
gehou op 23 Mei 2018 by die Bull
Ring Ermelo. Wessel Wessels het
die vergadering met skriflesing en
gebed geopen. Die President, Jaco
Storm, het hierna almal
teenwoordig, veral die President en
raadslid van die Simmentaler/Simbra
kantoor, Morgenzon Landbou Skool,
Plaas Publikasie en Veeplaas en
Toyota wat die dag geborg het,
verwelkom.
In sy jaarverslag lê die president
veral klem op die volgende:
Die kwaliteit van die diere wat
aangebied is is van die hoogste
gehalte. ’n Spesiale woord van
gelukwense aan alle telers, veral die
jonger telers. Die veilings resultate
reflekteer 'n gesonde groei.
Diere getalle, veral die vroulike
diere het konstant gebly met 'n klein
groei oor die afgelope jaar. Die
droogte wat die land getref het, het
hierdie groei beïnvloed. Die
kommersiële mark het ’n besondere
groei getoon, veral vir goeie
kwaliteit bulle. Dit is 'n hupstoot vir
die ras en beteken dat boere waarde
sien in die aankoop van ’n Braford
bul.

Telers word versoek om veral
aandag te gee aan die korrektheid
van die inligting wat hulle instuur,
veral geboorte- en speengewigte.
Einde April was daar n werksessie
by Jan Meaker gehou. Die volgende
het uitgestaan: 1. Die ras vertoon
beter as wat die syfers aantoon
(aandag moet gegee word aan
admininstrasie). 2. Konsentreer op
bespiering (veral die agter kwart) en
op ons ras se handelsmerk – ’n
Braford moet lyk soos n Braford.
’n Daadwerklike poging gaan
aangewend word om bemarking te
verbeter. So bv gaan maandelikse
nuusbriewe uitgestuur word, sosiale
media gaan aktief aangewend word
terwyl die webblad deur 'n proses
van opdatering gaan. 'n Paar
advertensie borde gaan op verskeie
strategiese plekke aangebring word
en n nuwe voorraad klere gaan
aangekoop word.
Vanuit ’n finansiële oogpunt is die
genootskap baie gesond. ’n Woord
van dank aan al die telers wat hulle
rekenings betyds betaal.
Vergadering word meegedeel dat
Charlotte as raadslid bedank het. Sy
word bedank vir al haar insette oor
die jare, veral die beskikbaarstelling
van ’n kantoor en haar hulp met die
bemarking van ons ras. Sy het nou
ander belange waarop sy moet fokus
maar Heelbo gaan steeds ’n aktiewe
lid bly.

‘n Spesiale woord van
verwelkoming aan nuwe raadslid,
Vickus Tromp.

Die Wêreld Kongres
Braford telers van oor die wêreld
het gedurende Maart 2018 in Fort
Worth Texas, VSA, byeen gekom
vir die 7de Braford Wêreld
kongres.

Jaco en familie by
die kongres

Beeste word dageliks
deur die dorp gejag
met perde

Telers van die VSA ,Australië,
Brazil, Colombia, Argentinië,
Paraquay, Uruguay, Mexico,
Kanada en Suid Afrika was in Fort
Worth teenwoordig, ‘n
geskiedkundige dorpie in Texas wat
soos n “Disney World for
Cowboys” behoue gebly en bedryf
word. Uiteraard is die dorp baie
toerisme georiënteerd met onder
andere rodeos, country musiek in
die aande, en ‘n daaglikse
“stampede” waar cowboys op perde
n trop longhorn osse deur die strate
aanjaag . Die bestuurders van die
dorp se fokus is om van die
internasionale bees kongresse en
bymekaarkomste daarheen te lok en
bemark Fort Worth as die ideale
ligging vir enige bymekaarkoms wat
met beeste te doen het, weliswaar
‘Cowtown’. Buiten die historiese
geboue, die ou stockyards, wat
besigtig kan word is daar ook ander
interessante beesbedrywighede soos
afslaers wat deur middel van ‘n
aanlyn platform daagliks tussen
15,000 en 20,000 beeste verkoop.
Tydens die voorafgaande toer het
die Braford boere die Houston
Nasionale Rodeo bygewoon, waar
85,000 mense daagliks na die
Rodeo en ander vermaak kom kyk.
Daar was ‘n besoek aan die NASA
Space Centre in Houston, ‘n paar
Braford ‘ranches’ asook ‘n voerkraal
opset van een van die grootste
voerkraal eienaars in Texas.
Op die openingsdag van die kongres
het elkeen van die Braford
Konfederasie lidlande verslag
gelewer oor die stand van Brafords,
beesboerdery, landbou en ekonomie
in die algemeen in die betrokke
land. Vanuit die verslae van die
verskillende lande is dit duidelik
dat die Braford steeds besonder
suksesvol is in Suid Amerika, en is
tans in die top 3 rasse in Brazil
,Paraquay en Argentinië met n
groei wat aandui dat dit binne n
paar jaar die grootste ras naas die
inheemse Nelore sal wees.

Die gewildheid word deur die lande
toegeskryf aan hoofsaaklik die
besonderse moedereienskappe van
die Braford koei, die
aanpasbaarheid van die beeste in
meeste klimaatstreke en die
uitstekende vleisproduksie in
verskeie afrondings prosesse.
In Amerika, en spesifiek in Texas is
die Braford F1, eerste kruis, of te
wel die” tigerstripe” die vroulike
dier van keuse vir die kommersiële
boere weens die moedereienskappe
en gehardheid. Hulle gebruik dan
Europese rasse op die vroulike diere
as terminale kruise.
n Paar interessante navorsing
stukke wat in die kongres voorgelê
is en wat vir ons boere van belang
kan wees is:
MAK VROULIKE DIERE SPEEN
MEER KALWERS : Vroulike
diere van verskeie rasse is op
verskeie plase en klimaatstreke
geklassifiseer in mak en minder mak
tot wild kategorie .Hulle is dan
onder identiese toestande en in
dieselfde kudde beset gekry deur
natuurlike dekking of K.I. wat
ookal die boer se bestuurs proses op
sy plaas behels. Die speen
persentasie in getalle was oor al die
rasse ongeveer 10% beter in die mak
as die wilde groep. Dus, n
belangrike les vir ons – koop mak
beeste en leer ons plaaswerkers en
onsself om beeste rustig te hanteer.
SORG VIR JOU KOEIE IN DIE
LAASTE DERDE VAN
DRAGTIGHEID VIR
VROEGRYP VERSE: Die sorg van
die dragtige koei in die laaste
trimester van haar dragtigheid, veral
wat betref die korrekte aanvullings,
het n beduidende effek, nie net op
die bekende voordele vir die kalf,
speen en herbesetting nie, maar die
verskalf is ongeveer n maand vroëer
geslagsryp as die eweknie waar die
koei nie die nodige aanvullings
gekry het nie.
Gedurende so n sametrek van boere
van oral oor die wêreld leer almal
iets by mekaar en kry mens weer lus
en moed vir die uitdagings van ons
bedryf en die toekoms.

Classifieds
Middelveld Bull
auction

Sulphur Spring, Piet Retief

Braford bulls available
28 August 2018
Ralf Rodewald:
083 661 0465
Contact Megan should
you like to place an
advertisement in the
monthly newsletter

Hoëveld Beestelers
groep
27 Junie 2018

Bull ring – Ermelo

Herman: 082 852 7210
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