KEN JOU RASSE

Telersgenootskap
Telers in Namibië en Suid-Afrika
deel ’n genootskap. Die genootskap se hoofdoel is om hul lede
van advies en kundigheid te bedien met behulp van onafhanklike,
geakrediteerde konsultante wat
elke teler besoek. ’n Moderne vyfgenerasie prestasiesertifikaat met
klassifi-kasiedata is sedert 1999 vir
elke dier uitgereik.
Die genetiese evalueringstelsel vir vleisbeeste, Breedplan, word
gebruik om teelwaardes te bepaal
vir eienskappe wat belangrik is vir
bulkopers, soos groei, melk, reproduksie en karkas.
Rasbeskrywing
Basisvee moet Simmentaler, Brahman of ’n kombinasie van die twee

wees, waarvolgens vroulike diere as
F1 Cums opgeneem word. Die teelprogram behels die aanvanklike
kruising, gevolg deur die stabilisering van F1 tot by F4 of SP (Studbook Proper), waar die F-gradering
van die kalf altyd een hoër is as die
laagste gradering van die ouers.
’n Teler kan die ideale bloedsamestelling bepaal en vaslê wat by
sy omgewing, bestuurstyl en kliënte sal aanpas. In gematigde streke
waar speenkalfproduksie belangrik
is, sal ’n hoër persentasie Simmentaler aangetref word, en in gebiede
waar die omgewing se stresfaktore
hoog is, sal ‘meer ore’ oftewel Brahman aangetref word.
Registrasie in die F-registers
word onderwerp aan visuele beoordeling vir funksionele effektiwiteit
deur onafhanklike kundiges. Diere
wat nie aan die vereistes voldoen
nie, sal nie geregistreer word nie,
ongeag hul prestasie of die kwaliteit
van hul voorouers. Op die webwerf
www.simbra.org kan enige persoon
inligting oor ’n spesifieke dier kry,
soos die dier se stamboom, BLUPteelwaardes en registrasiestatus. Al
wat nodig is, is die dier se tatoeëernommer wat op alle Simbras se ore
aangebring word.
Reproduksie ontvang altyd
hoogste prioriteit en ’n oop
kuddeboek (F1-Cum-stelsel) word
gebruik om die genepoel so wyd
as moontlik te maak. Die Simbrakoei wat jaarliks in haar natuurlike
omgewing kan kalf en ’n swaar kalf
relatief tot haar gewig (>50%) kan
speen, is die ideale grootte.
Daar is geen kleurvoorkeure
nie, want die genootskap glo
dat die mees winsgewende dier
die regte kleur is. Onthoorning is
verpligtend maar daar is alreeds
talle poenskopbloedlyne in die ras
gevestig. Die teler/boer het vandag
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ie besonderse eienskappe van
Brahman- en Simmentaler-kruisings
onder
intensiewe en ekstensiewe toestande het daartoe
aanleiding gegee dat die Simmentaler Beestelersgenootskap in die
laat 1980’s besluit het om die goeie
eienskappe van dié twee rasse
saam te voeg om die Simbra-ras
te vorm. Die Staatskoerant het op
11 Desember 1987 aangekondig
dat die Simbra as ontwikkelende
ras geregistreer is.
Die Simbra word geklassifiseer
as ’n komposiet en getalle het die
laaste tien jaar met sowat 13% per
jaar toegeneem. Alhoewel dit een
van die jongste rasse in terme van
telers en diere is, is die Simbra die
vyfde-grootste van die 32 bestaande beesrasse. In 2011 was daar 217
aktiewe stoeterye, 32 713 geregistreerde vroulike, en 11 293 geregistreerde manlike diere in Namibië
en Suid-Afrika.
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die luukse om reeds-gevestigde poenskopdiere in sy
teelprogram te gebruik.

Rasposisionering
Die Simbra is ’n geharde, gladdehaar, goed aangepaste
ras met viriele, sterk-gespierde, snel-groeiende bulle en
vroulike, vrugbare, hoogs funksionele koeie. Die ras besit
die beste eienskappe van die Simmentaler en Brahman en
het die potensiaal om doeltreffend vleis te produseer en
afhangend van die bloedsamestelling in die betrokke dier,
aan te pas by omstandighede wat wissel van ekstensief tot
intensief, en is ook ‘n uitblinker in die voerkraal.
Of jy ’n speenkalf- of osprodusent is, in die Kalahari of
die hooglande van KwaZulu-Natal boer, Simbra is “The
Complete All-Rounder”. VP
Kontak die Simbra Beestelersgenootskap by tel
051 446 0580/2 of epos marketing@simbra.org.
Besoek ook die webwerf by www.simbra.org
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