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Wat sê die Markte

Artikels saamgestel deur
BOERhier en Braam Koekemoer
in samewerking met die
adverteerders.
Ontwerpe en samestelling
gedoen deur BOERhier.
Bemarking en kliëntediens word
behartig deur BOERhier span.
Kopiereg van BOERhier word
streng voorbehou.
Vir verdere navraag, kontak:
073 895 6392 of e-pos
info@boerhier.co.za
Besoek ons webtuiste
www.boerhier.co.za en
www.farmhere.co.za
Inligting verskaf vir advertensie
en artikels in BOERhier is
ontvang vanaf adverteerders.
BOERhier word gevrywaar van
enige verliese of beserings wat
kan plaasvind. Lesers word
aanbeveel om navorsing te doen
voordat ’n transaksie behartig
word en ’n produk gebruik word.

Kliek op die pyltjie vir die
inhoud bladsy
Kliek op die ikoon om die
video te kyk
Kliek op die pyltjie vir meer
inligting
Kliek op die pyltjie vir telefoon
nommers en eposse

Foto: Sarel

Vul jou gedagtes met
God se Woord
Jou gedagtes is ver van God se gedagtes.
Ons streef daarna om ons lewens te red;
God beveel ons om ons lewens prys te gee.
Ons wil onsself verhef; God gee ons die
opdrag om onsself te verneder. Ons streef
daarna om eerste te wees; God sê vir ons
om laaste te wees. Ons verdedig onsself
beslis; Jesus vra ons om die ander wang te
draai. Ons kan nie dink asof die wêreld nog
die verstand van Christus het nie. Ons moet
die Heilige Gees toelaat om ons vleeslike,
selfgesentreerde, goddelose denke te
verander.
Is u voorbereid daarop dat die Heilige Gees
die areas van u denke blootstel wat nie in
ooreenstemming is met Christus s’n nie? Is
u bereid om u gedagtes te vul met God se
gedagtes in die Skrif?
Mag die stilte aan die kruis die trots
verwyder wat God se reg op u lewe weerlê
en hom daarvan weerhou om u tot sy eer te
gebruik! Dit is ongelooflik vry om soos Jesus
te dink.
Teks
FILIPPENSE 2:5
https://www.bible.com/en-GB/bible/50/
php.2.5
Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat
daar ook in Christus Jesus was.
NewDay Edenvale
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Agrico spilpunte word deur die
vervaardiger self gerugsteun met:
• Takke in Suidelike Afrika
• Opgeleide besproeiingsontwerpers
• Toegeruste besproeiingstegnici

Kontakbesonderhede: Verkope & Diens | c: +27 83 455 5423
t: +27 21 950 4111 | f: +27 21 950 4208 | sales@agrico.co.za

• Kraanvragmotors vir diens
• Voertuie vir logistiek
• 24/7 hulplyn (+27 76 523 1577) vir webbeheer

Meer as 100 jaar diens

Verkope en diens met takke regoor Suidelike Afrika:

Aliwal North | Bellville | Bethlehem | Bloemfontein | Brits | Caledon | Ceres | Christiana | Cradock | De Doorns | Douglas | Ermelo | George | Hartswater | Humansdorp
Kakamas | Kimberley | Kokstad | Lichtenburg | Lusaka | Mkushi | Nelspruit | Nigel | Nylstroom | Paarl | Pietermaritzburg | Piketberg | Rawsonville | Tzaneen | Upington
Vredendal | Wellington| Winterton
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Albian Kalahari
Red Stoet
Die Albian Kalahari Red Stoet word
bedryf op die plaas Hartebeeshoek
naby De Aar en bestaan sedert
1994.

ook die rede waarom die Kalahari Reds wat
hier geteel word so gehard is. Ten spyte van die
lae reënval, het die Karoo weiding baie goeie
voedingswaarde en is hoog in natuurlike plant
proteïene.

Hierdie stoet is die eerste geregistreerde Kalahari
Red stoet in die wêreld, daarom dus die stoet
registrasie nommer KR-1. Albian Kalahari Red
stoet is geteel uit oorspronklike genetika deur
die eienaar van die stoet – Albie Horn. Hy het
ook ’n groot rol gespeel in die stigting van die
ras en hy was die persoon wat die ras se naam
Kalahari Red aan die ras gegee het. Albie het die
registrasie van die ras as landras gedoen.
Albian Kalahari Red stoet hou tans die
wêreld rekord prys vir ‘n Kalahari Red ram
van R160 000. Die Kalahari Red ram met die
naam – “Red Heart” is op 5 Desember 2020
vir die wêreld rekord verkoop op ’n veiling in
Lichtenburg. Die Albian Kalahari Red stoet
het ook al verskeie Wêreld en Suid Afrikaanse
kampioen ramme en ooie opgelewer.
Die De Aar omgewing is n semi-ariede gebied
met n lae reënval van 250 mm per jaar. Dit dan
Die produksie plaas Hartebeeshoek beslaan
4000 hektaar. Verskillende kleinvee vertakkings
word hier mee geboer. Die Kalahari Red stoet
bestaan uit 400 ooie, Black Berry swartbokke
150 ooie, Dorper stoet 300 ooie en Wit Dorper
stoet 150 ooie. Ons fasiliteit in Kuruman is as ’n
uitvoer/kwarantyn fasiliteit geregistreer. Hier word
die verskillende rasse afgerond, voorberei om
verkoop te word of reg oor die wêreld uitgevoer
te word. Die Kalahari Red stoet op De Aar word
ekstensief bedryf en bestuur.
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Unieke eienskappe van ons Kalahari Red stoet
• Die stoet bestaan uit suiwer Kalahari Reds
en is bekend vir gehardheid en goeie
moedereienskappe.
• Ooie lam in die veld en maak hulle lammers
daar groot.
• Tydens seleksie word voorkeur gegee aan
vrugbaarheid, goeie moedereienskappe,
produktiwiteit en gehardheid.
• Die stoet word geselekteer onder semi –
ariede omstandighede en is daarom uiters
gehard.
• Ons ooie se lammers is baie sterk by geboorte
en het ’n sterk suipdrang.
• Volledige produksie rekords word gehou.
Diere moet geneties superior wees:
• Bo gemiddeld presteer en produseer op die
veld
• Bo gemiddeld gebou wees
Ons ooie het baie goeie moedereienskappe en
dit is oorerflik. Ooie wat goed na hulle lammers
omsien kyk weer goed na hul lammers. Ons
selekteer vir tweelinge, ooie met goeie spene
en goeie uiers. Ooie lam 3 maal in twee jaar,
speen % van 180 % plus is behaal in die
afgelope 20 jaar. Ons het die mooiste variasie
binne die grootste genepoel, dit verseker
erfdwang. Ramme, ooie, semen en embrios altyd
beskikbaar.

Navrae:
Vir meer inligting aangaande Albian Kalahari
Red Stoet en die veiling van 11 Sept 2021,
kontak Albie Horn gerus of Whatsapp hom op
0662387805
albiehorn@telkomsa.net
Besoek gerus ook Facebook: Kalahari Reds Albie
Horn
Albie Horn ALBIAN STUD EWE ON
AUCTION 11 SEPTEMBER 21 by Marlise
Kloppers – Flipsnack
Albie Horn ALBIAN STUD RAMS ON
AUCTION 11 SEPTEMBER 21 by Marlise
Kloppers – Flipsnack

Ons bied Kalahari Red ramme en ooie op
verskeie veilings en skouveilings aan. Die
volgende veiling waar ons Kalahari Red ooie en
ramme aanbied is die Bosveld klub skouveiling –
11 September 2021 by die Fire and Wine Estate,
in Pretoria.
Ons bied 25 ooie en 5 ramme aan.
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Karsten
Produksieveiling
Sien die gemiddelde pryse behaal op foto onder
en sien pryse per lot op die skakel.

Persverklaring
Die veiling is gehou op 19 August 2021 te
Upington Skougronde.
Die veiling is goed ondersteun deur lokale boere
asook aanlyn kopers.
Top B Dorpers het geen bekendstelling nodig
in die bedryf nie, Francois Theron en Jacques
Jordaan kan voorwaar trots wees op hul
diere. Dit is n pluimpie vir hul dat kopers hul
vir jare ondersteun van dwarsoor die land,
Top B Dorpers het gespog met n groot aantal
aanlynkopers van sover as Alldays wat weereens
die top gehalte van die diere weerspieel .

https://bid.cdpauctioneers.co.za/.../KARSTENBOERDERY...
Karsten en CDP wil almal bedank vir hul
ondersteuning.
Average prices:
DORPER OOI STOET DRAGTIG

R 5,100.00

DORPER OOI T5

R 7,050.00

DORPER OOI T5 DRAGTIG

R 6,200.00

DORPER OOI T5 & LAM

R 5,750.00

DORPER RAM STOET

R 8,636.36

Die duurste ram Lot 10 behaal R20 000. Die
koper was Bennie Engelbrecht van Upington.

DORPER RAM T5

R 14,125.00

DORPER OOI

R 5,600.00

Adriaan Fourie van Bronkhortsspruit het die
duurste ooi gekoop vir R 15 500.

DORPER OOI DRAGTIG

R 4,833.33

DORPER OOI KUDDE DRAGTIG

R 4,500.00

Die duurste ram Lot 10 behaal R20 000. Die koper was Bennie Engelbrecht van Upington

Van Links: Corne Du Plessis van CDP Aanlyn en Afslaer,
Jacques Jordaan, Chené De Swardt, en Marzine Stander.
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Karsten Veiling 19 August 2021
Item

Hoe

Maks Bdg

Gem Bdg

Min Bdg

Hoogste Waard

DORPER OOI

17

R

5,600

R

5,600

R

5,600

R

95,200

DORPER OOI DRAGTIG

39

R

5,000

R

4,833

R

4,500

R 188,500

DORPER OOI KUDDE DRAGTIG

5

R

4,500

R

4,500

R

4,500

R

22,500

DORPER OOI STOET DRAGTIG

5

R

5,250

R

5,100

R

5,000

R

25,500

DORPER OOI T5

10

R 15,500

R

7,050

R

5,000

R

70,500

DORPER OOI T5 DRAGTIG

5

R

7,750

R

6,200

R

4,750

R

31,000

DORPER OOI T5 & LAM

2

R

6,500

R

5,750

R

5,000

R

11,500

DORPER RAM KUDDE

14

R 11,000

R

8,268

R

7,000

R 115,750

DORPER RAM STOET

11

R 11,000

R

8,636

R

7,500

R

95,000

DORPER RAM T5

4

R 20,000

R

14,125

R

12,000

R

56,500

R

6,357

DORPER

112

R 711,950

PERSIES OOI

10

R

2,900

R

2,900

R

2,900

R

29,000

PERSIES OOI DRAGTIG

15

R

2,800

R

2,633

R

2,500

R

39,500

PERSIES OOI & LAM

5

R

2,700

R

2,700

R

2,700

R

13,500

PERSIES RAM

4

R

4,200

R

3,425

R

3,000

R

13,700

PERSIES

34

R

2,815

R

95,700

SUB TOTAAL

146

R

5,532

R 807,650

TYPE

QTY

%AMT

%QTY

TOTAL

FLOOR

79

55%

54%

R 447,450

ONLINE

67

45%

46%

R 360,200

TOTAAL

146

R 807,650

Adriaan Fourie van Bronkhortsspruit het lot 36 die duurste ooi gekoop vir R 15 500.

Van Links: Corne Du Plessis, Hans Olyn, Jacques
Jordaan, Chene de Swardt en Marzine Stander.
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Adverteerjou PLAAS MASJIENE
op ons gewilde platforms!

1 x Half blad advertensie in 3 maandlikse
tydskrifte R3000/maand
Gratis Advertensie ontwerp
073 895 6392
www.boerhier.co.za

BOERhier

www.farmhere.co.za

info@boerhier.co.za
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Algar
Veehantering gee
wye spektrum
weegkrat opsies
Algar Veehantering gee vir die boer
’n wye reeks krat opsies wanneer
dit kom by weeg van vee.
Weeg van vee is van uiters belang vir enige boer
wat data versamel om die beste voer mengsel te
bepaal en om maximum groei uit sy/haar vee uit
te kry.
Algar verstaan dat elke boer se plaas en
omstandighede verskil en daarom bied ons ’n
paar krat opsies om mee te weeg. Ons verskaf
ook weegskaal monitor en balke ter aanvulling
van die kratte.
Vir kleinvee begin ons met die standaard
weegkrat – hierdie krat staan op weeg balke
en het ’n skuifhek voor en agter wat loop op
bearings. Hierdie opsie is beskikbaar in 900mm
hoog en 1.2m hoog vir bokke. Die volgende krat
is meer gemik op spoed met ’n vinnige sluit en los
handvatsel, Algar se klamp-krat bied ’n klamp en
weeg opsie. Hierdie krat kom sonder hekke, die
skaap word geklamp en kan dan geweeg word.
Omdat die skaap nou vas staan kan jy doseer
of ander werk doen aan die dier. En dan ons
gewilde kleinvee hybriede krat gee die boer vier
funksies – weeg, aftas, klamp en klas. Die krat
het skuifhekke voor en agter asook op die kante
van die krat vir ’n 3 rigting klas aksie of skanteer

toegang – al die hekke loop op bearings - die
klamp binne die krat kan ook heeltemal uit die
krat gehaal word as dit nie gebruik word nie. Mnr
Chris Liebenberg van Berglieb Boerdery naby
Boshoff is baie beindruk met sy skaap hybriede
krat en geniet die arbeids besparing wat dit vir
hom gee. Die plaaslike veeaartse in sy omgewing
is baie beindruk met die spoed en gerief
waarmee hulle Mnr. Liebenberg se ooie kan
skandeer met die hybriede krat. Hierdie hybriede
krat is nou ook beskikbaar met ’n auto opsie wat
met ’n pneumatika sisteem aanlas werk.
Algar se opsies vir weeg by beeste neem
elke boer se behoeftes in belang. Ons weegplatvorm wat in die drukgang op weeg balke
staan en ingevoeg of weggeneem kan word waar
nodig – hier is ’n mild steel en aluminium opsie
beskikbaar. Die standaard weegkrat opsie staan
op die weeg balke en het ’n hek voor en agter.
Die verstelbare weegkrat is beskikbaar in die LD
en HD reeks – LD is vierkantige pyp met ’n staal
wand dikte van 2mm en die HD is vierkantige pyp
met ’n staal wand dikte van 3mm.
Hierdie verstelbare weegkrat vernou vanaf
750mm na 350mm en die keer dat kleiner diere
omdraai in die krat. Die weegkrat is verder uniek
deurdat die weegbalke bo-op monteer word uit
die water en modder uit. Hierdie verstelbare
weegkrat is ook beskikbaar in ’n pneumatika
opsie.
Algar weet dat elke boer se behoefte anders
is en daarom streef ons om seker te maak
ons produkte maak werk veiliger en meer
doeltreffend.
Kontak ons gerus vir meer inligting en kwotasies.
Jonathan: 082 324 6256
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Skaap Klamp / Sheep Clamp
R 7'420

(R 10'980 galv.)

Weegkrat / Weigh Crate
R 11'370

(R 16'500 galv.)

Weegplatvorm / Platfrom
R 7'530

(R 9'430 aluminium)

Weeg-Skandeer-Klamp-Klas-Hok / Weigh-Scan-Clamp-Grade Crate

Hibriedekrat / Hybrid Crate

•

Safe for Farmer and Animal

•

Efficient Work Performance

•

Low Stress on Animals

•

Durable and Strong

•

Latest Technology

•

Labour Saving

•

Saves Time

BOERhier

R18'055 (R26'750 galv.)

SD Weegkrat / Weigh Crate
R 21'440

Verstelbare Krat / Adjustable Crate

from R44'165
All price excl. VAT T's&C's apply
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Adverteer
073 895 6392

1 x Volblad Advertensie in
3 maandelikse tydskrifte
R4000/maand
Gratis Advertensie ontwerp

www.boerhier.co.za

BOERhier

www.farmhere.co.za

info@boerhier.co.za
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Vrystaat “swart goud”
teler deel sy sukses geheime

Geskryf deur: Braam Koekemoer

Toe Christian van Tonder (29) se
boerdery nie meer so winsgewend
was soos waaraan sy familie aan
gewoond was nie, moes hy ’n paar
moeilike besluite maak. Uiteindelik
het hy die melkery gestaak en die
Drakensberg kudde verdubbel.
Christian van Tonder het op ’n plaas in die
Vrystaat grootgeword, en het altyd geweet hy
gaan die nasie eendag moet voer. Toe dit tyd
geraak het om ’n derde generasie boerdery oor
te neem, was dit onverwags en onder uitdagende
omstandighede.
Van Tonders boer met Drakensbergerbeeste
op 1200 hektaar buite Lindley in die Vrystaat.
Die Drakensbergers word ook die “swart goud”
genoem. Sy besigheid, FCC van Tonder Boerdery
is ’n derde generasie boerdery waarop Christian
baie trots kan wees. Dit was egter nie maklik om
daar uit te kom nie. Hy het sy landbou kennis
van sy pa, Colyn, opgedoen, wat seker gemaak
het sy seun het goeie kennis en ondervinding
van hooi en verbaling, voer van beeste sowel
as die onderhoud van plaastoerusting op ’n jong
ouderdom.

trekker saam met een van die werkers” sê hy.
Op die ou einde was landbou al waaraan hy kon
dink. In 2010 het hy besluit om landbou te studeer
by die Potchefstroom Landbou Kollege, maar
moes terugkeer plaas toe voordat hy sy studies
kom voltooi. Sy pa is oorlede kort nadat hy
teruggekeer het plaas toe as gevolg van kanker.
As die enigste seun van twee kinders, het
Christian die opdrag gekry op aan te gaan
met die boerdery. Sy suster, Elsari Cronje het
’n beroep in onderwys gevolg en is vandag ’n
onderwyser in Abu Dhabi.
’n Groot taak het op sy skouers gerus met die
skielike in beheer van die familiebesigheid. Op
daardie stadium het hulle met skape, beeste en
mielies geboer sowel as die melkery bedryf. Van
Tonder veduidelik dat dit nie meer winsgewend
was om te melk nie aangesien die inset koste die
melk prys ver oorskry het. Op daardie stadium

Wanneer daar werk was om te doen, was die
jong Van Tonder altyd reg daarvoor. “Ek was of
by my pa besig met die beeste of iewers op ’n
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het ander groot melk produsente ook uit die
melkerybesigheid onttrek.
Hy het toe al sy fokus op die Drakensberger stoet
ingesit. Hierdie plaaslik aangepaste beesras gee
genoeg melk vir hulle kalwers, pas goed aan
by die plaaslike omstandighede en het goeie
temperament.

baie uitdagings gehad. Aspekte soos finansies,
belasting en papierwerk was nie vir my nie. Daar
was ook nie hulp nie. Ek moet myself leer. Dit was
moeilik, en is steeds vandag, en ek hou steeds
nie van papierwerk nie” skerts Van Tonder.
Wat die oorgang makliker gemaak was die lesse
wat hy by sy pa geleer het.

Van Tonder sê dit is harde werk en die inbring van
die plasslike aangepaste beesras wat by gegedra
het tot sy sukses. In sy boerdery is daar geen kort
paaie nie.

“My pa het my eerlikheid, integriteit, harde werk
en hoe om oor probleme te dink eerder as om
alles oorhaastig te doen en foute te maak, geleer”
sê hy.

Hy verduidelik: “Omdat die Drakensberg ’n
inheemse beesras is, is hulle aangepas tot die
omgewing. Ek sukkel bietjie met bosluise, maar
dip glad nie. Dit is goed vir my, my besigheid se
winsgewendheid sowel as die omgewing. Wat ook
bygedra het tot my sukses is die beskikbare veld,
aanpasbare diere en God se genade.”

“My pa se beplanning van take was perfek. Ek is
meer impulsief” sê hy verder.

Behalwe dat hulle omgewingsvriendelik is en
goedkoop om te onderhou, is Drakensbergers
ook baie vrugbaaren hulle behou hulle kondisie
baie goed op natuurlike veld, verduidelik hy.

As jong boer het Van Tonder ook besef mens kan
nie raad van elke jan raap aanvaar nie. Almal wil
raad gee, maar dit nie noodwendig die beste nie.
Bron: https://www.foodformzansi.co.za/free-statedrakensberger-breeder-shares-his-secret-to-success/

“Toe my pa oorlede is moes ek my studies los
en die boerdery oorneem. Die oorname het
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“

Efesiers 6:18

Doen dit alles
biddend en
smeek God by
elke geleentheid
deur die gees.
Wees waaksaam
en bid gedurige
vir al die
gelowiges.

Foto: Sarel
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KLK Landbou Ltd bied met trots aan

KLIPKOPPIES DORPERSTOET
Stoetteler sedert 1965
•
Prestasie toetsing sedert 1978
Lid van die Dorperskaaptelersgenootskap van SA sedert 1953

60ste Jaarlikse

PRODUKSIEVEILING

50 veldgrootgemaakte Dorperramme (Lam tot 4-tand)
35 Ooie (Lam tot 2-tand)

DONDERDAG

16 SEPT 2021
OM 11:00
UPINGTON
SKOUGRONDE

Alle ramme is vrugbaar getoets
Boerdery is skoon van Brucella
Geënt: One Shot Ultra, Rev 1
Gedoseer: Virbamax First Drench

Klipkoppies Navrae:

Aanpasbaar
Vrugbaar
Gehard
Veldgrootgemaak
Prestasie Getoets

Gawie Carr 076 971 4022
Afslaer:
Chris Hendriks 083 449 0852

KLK Navrae:
Stiaan von Wielligh
Jan Engels
Herman Smit
Dawie Theron

082 844 6604
082 772 6767
082 373 6822
083 337 7361

ISO 9001

BOERhier

www.klipkoppiesdorperstoet.co.za
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Voer jou beeste

reg

vir optimale
produksie
Zanmari Crous
Deel Een

Beeste het verskeie voedingsvereistes vir
optimale produksie. Die vereistes sluit in: water,
energie, proteien, vitamiene en minerale. Dit
moet in die regte verhouding en hoeveelheid
gebruik word om optimale produksie te verseker
in jou beeskudde.

Sodra die rumen vol is, gaan lê die dier en
die herkouproses kan begin. Vyf tot sewe ure
kan spandeer word aan die herkou van die
vastestowwe. Die vloeistowwe gaan na die
retikulum en vastestowwe na die rumen. In
die rumen word die vastestowwe gemeng en
gedeeltelik afgebreek deur rumenbakterie. ’n
Stadige draai en mengaksie vind plaas om die
bakterie blootstelling te gee aan die vastestowwe
vir vertering. Die herkou en die sterk spierwande
van die rumen en retikulum is verantwoordelik
vir die meganiese afbreek van die vastestowwe.
Bakterie en protosoë teenwoordig in die rumen,
is verantwoordelik vir die chemiese afbreek van
die vastestowwe. Nutriënte word dan beskikbaar
gestel en die bees kan dit gebruik vir verskeie
prosesse in sy liggaam.

Komplekse spysverteringstelsel

Voedingsvereistes

’n Bees het ’n vierkompartement maagsisteem.
Dit bestaan uit die rumen, retikilum, omasum,
abomasum. Herkouers vreet ’n klomp voer,
dit word selde gekou en word dan afgesluk.

Water

Om ekonomies met beeste te boer,
of dit nou op die veld, aangeplante
weiding, oesreste of in die voerkraal
is, sal afhang van die optimale
gebruik van beskikbare voere. Deel
een van die artikels gaan van die
voedingsvereistes wat benodig word
bespreek.

BOERhier

Water is nie noodwendig ’n nutriënt nie, maar
is baie belangrik en word benodig vir verskeie
prosesse en funksies in die liggaam. Prosesse
soos regulering van liggaamstemperatuur, groei,
reproduksie, laktasie, vertering, metabolisme,
afbreek en vervoer van nutriënte, vervoer van
afvalprodukte en vele meer funksies. Indien
water beperk word kan dit ’n groot negatiewe
impak op produksie en gesondheid hê. ’n Boer
moet verseker dat sy kudde altyd toegang het
tot genoegsame en skoon, vars water. Verskeie
faktore soos temperatuur, liggaamsgewig,
produksiestadium (dragtig/lakterend) ens. sal
’n invloed hê op waterinname. Beeste kan ’n
gemiddeld van 50L ’n dag per bees drink.
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Proteïen

Energie
Produserende diere benodig twee tipes energie.
Energie vir onderhoud en energie vir produksie.
Energie vir onderhoud is die basiese energie
benodig om die dier aan die lewe te hou soos vir
respirasie, sirkulasie, vertering, ens. Energie vir
produksie soos groei en reproduksie is oormaat
energie wat nie gebruik is vir onderhoud nie, wat
dan vir produksie aangewend word. Volwasse
beeste kan hul energie wat benodig word vir
onderhoud verkry uit goeie gehalte ruvoer of
groenweidings, sonder enige aanvullings. ’n
Tekort aan energie kan voorkom indien die
weidings se drakrag oorskry word, weiding of
ruvoer se gehalte verlaag of tydens droogte.
Indien die energie behoeftes nie deur die
beskikbare weiding verskaf kan word nie moet
die boer aanvullende voeding soos konsentrate
verskaf.

BOERhier

Proteïene is organiese verbindings wat uit
aminosure bestaan. Twee klasse aminosure
kom voor. Essensiële en nie-essensiële
aminosure. Essensiële aminosure word in die
rumen gesintetiseer deur rumen bakterieë. Nieessensiële aminosure is nodig vir die bees en
kan deur ander aminosure wat teenwoordig is,
vervaardig word en is dus daarom nie nodig
om in die dieet aan die dier verskaf te word nie.
Aminosure bevat koolstof, waterstof, stikstof en
suurstof. Sommige proteïene bevat ook swael,
fosfaat en yster. Proteïen verskaf die materiaal
vir die bou van liggaamsweefsels. Ligamente,
hare, hoewe, horings, vel, organe, en spiere
is van die liggaamsweefsels wat deur proteïen
gevorm word. Proteïen is ook uiters belangrik
vir fetale ontwikkeling in dragtige koeie. Indien
die dier meer proteïen as wat hy nodig het, word
die ekstra stikstof in die uriene afgeskei. Dit wat
oorbly word dan omgeskakel in energie of gestoor
in die liggaamsvet.
Lees gerus deel twee van die reeks in die
volgende BOERhier uitgawe. Vitamiene en
minerale en voerbronne word bespreek.
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auction
FRIDAY

24 SEPTEMBER 2021 AT 11:00

FIRE & WINE VENUE, PRETORIA

80 BOER GOAT EWES & 25 BOER GOAT RAMS
LIVE FLOOR & WEBCAST AUCTION

(Auction may change to “ONLINE ONLY” if required by COVID Regulations)

WATCH THIS SPACE FOR A COMPLETE LIST OF SELLERS!
AUCTIONEERING
SERVICES

MARKETING

Corné du Plessis: +27 (0)76 101 9996 (Auctioneer)
Janiece Bezuidenhout: +27 (0)83 393 0530 (SBBK)
Victor Kruger: +27 (0)82 873 7061 (SBBK)
Marlise: +27 (0)65 716 4689 / Jim: +27 (0)63 269 3883
PW van Heerden: +27 (0)83 627 4133
www.cdpauctioneers.co.za • cdp@cdpauctioneers.co.za

ADMIN

ONLINE

ONLINE AUCTION REGISTRATION:
https://bid.cdpauctioneers.co.za/auctions/catalog/id/113

ONLINE CONDITIONS:

CDP

1) FICA DOCUMENTATION AT REGISTRATION 2) 1% ONLINE AUCTION COMMISSION payable
BOERhier
- FOR MORE INFORMATION: WWW.CDPAUCTIONEERS.CO.ZA -

AUCTION LINK
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Voer vir ’n Boer
As julle wil hande vat met Voer vir ’n
Boer of met enige skenkings wil help
kontak ons gerus.
Hennie 076 455 7710
Izelle 067 427 8118

Een kan nie almal
help nie maar
almal kan een
help.
BOERhier
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2021

Jong Stadsboer Veldskool
nou oop vir registrasie!
spoor van ’n Koedoe bul keer alle Stadsboere
In opvolg op die baie suksesvolle
terug na ons luukse Lodge waar hulle in ’n veilige
2020 Jong Stadsboer Veldskool
omgewing 3 maaltye ’n dag ontvang.
word 2021 aangebied te
Berchtesgaden Ranch & Farm vanaf
3-9 Oktober 2021. As jy iemand is
wat hou van die veld, die bos en
plaaslewe is hierdie die plek om te
wees. Hope tyd om jouself te kan
geniet maar ook huiswaarts met
veldskool sertifikaat in die hand.
Hier is meer inligting oor die veldskool:
• Gr 8-10 leerders
• Arriveer op 3 Oktober
• Voltooi op 9 Oktober
Die jong Stadsboer sal swaar terugkeer na ’n
week op Berchtesgaden. Die program se doel
is om ons jeug die geleentheid te gee om beide
boer- en wildsplaas te ervaar soos sy eie.
Na ’n harde dag op die plaas tussen die beeste
en skape, of aktiewe dag in die bosveld op die

Aktiwiteite sluit in:

Avontuur:
•
•
•
•

Skiet (vuurwapen en boog)
Perdry
Wildsritte
Swem in die plaasdam

Veldaktiwiteite:
• Aandstap ervaring in die veld
• Uitslaap onder die sterre en bos fliek
• Oorlewingsuitslaap in die bos

Leer- en ervaaraktiwiteite:

BOERhier

• Plaasaktiwiteite met praktiese meelewing en
hantering (wild, varke, hoenders, boerbokke,
skape en beeste)
• Slag en vleisverwerking
• Veldstap (plant- en dierkennis)
• Reptielkursus (met lewendige slange en
reptiele)
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Sosiale aktiwiteite:

Ander aktiwiteite:

Skryf in – daar is net plek vir 20 inskrywings:
https://berchtesgaden.co.za/to-do/jongstadsboer-veldskool en besoek ook gerus die
Facebook blad - https://www.facebook.com/
groups/796434701157890

• Volleyball”
• Buitelug skaak
• Swembad

Vir enige navrae bel of Whatsapp vir Antasha
Kleinhans op 065 552 8567 of stuur ’n e-pos na
info@berchtesgaden.co.za

• “Games night”
• “Quiz night”
• Braai, dans en kuier

BOERhier
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FACEBOOK/AlgarVeetoerusting

Algar – the efficient work kraal
BOERhier
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Plaasbestuurder.co.za
“The farmer is the only
man in our economy
who buys everything at
retail, sells everything
at wholesale, and pays
the freight both ways.”
– John F. Kennedy
Verlede maand was ons eerste
artikel in BOERhier Veilings
waarin ons Plaasbestuurder.co.za
aan lesers bekend gestel het en ’n
bietjie insig gegee het in hoe ons
Boere bystaan in die werwing en
aanstelling van kandidate wat
die nodige kundigheid, kennis en
bekwaamheid het wat van die pos
verlang word.
Ons wil in hierdie artikel kyk ons na ’n
voorbeeld van hoe Plaasbestuurder.co.za in
samewerking met Sakevennote poog om jong
Landbougegradueerdes te help om hulle drome
van ’n Landbouloopbaan te help realiseer.

Landbougegradueerdes en/of individue met ’n
Landboukwalifikasie, tussen die ouderdom van 20
en 25, wat ’n Loopbaan in boerdery wil volg.
Die bemarkingsveldtog is op hierdie individue
gefokus om belangstelling te prikkel vir diegene
wat daadwerklik betrokke wil raak in Boerdery.
Die suksesvolle kandidaat kry die geleentheid
om vir ’n jaar by AL3 Boerdery teen betaling
te werk as Leerlingboer, die titel van AL3
Leerlingboer 2022 en die geleentheid om
eerstehandse praktiese ondervinding op te doen
in die verskillende operasionele dele van die AL3
Boerdery.

Vir gerieflikheidshalwe plaas ons die advertensies
in hierdie artikel met die hoop om deur dié
initiatief ’n jong Landbougegradueerde die
basiese praktiese kennis en grondslag te gee
AL 3 Boerdery is ’n vooruitstrewende boerdery
om vir homself/haarself ’n loopbaan in Boerdery
wat fokus op die produksie van tafel-aartappels,
te gaan uittrap. Aansoeke vir hierdie geleentheid
saad-aartappels, uie, botterskorsie, “Dragon Fruit” kan deur Plaasbestuurder.co.za se webblad
& beesvleis op plase in twee dele van Limpopowww.plaasbestuurder.co.za gedoen word voor
Dendron & Waterpoort, in Mpumalanga en die
10 September 2021.
Noord-Kaap.
Hierdie jaar het AL3 Boerdery die AL3
Leerlingboer 2022 initiatief op 10 Augustus
2021 in samewerking met Plaasbestuurder.
co.za bekendgestel deur ’n sosiale
media bemarkingsveldtog op beide AL3
Boerdery, Plaasbestuurder.co.za en ander
sosiale media platvorms en is gefokus op

BOERhier

Kontak Plaasbestuurder.co.za via hulle
webblad www.plaasbestuurder.co.za, of via
hulle Facebook blad www.facebook.com/
plaasbestuurder.co.za, of per e-pos by info@
plaasbestuurder.co.za of kontak Vernon direk
by 082 779 7788 om jou behoeftes met hom te
bespreek.
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AL3 Boerdery in samewerking met
Plaasbestuurder.co.za bied die geleentheid
om vir ’n jaar praktiese kennis en ervaring op
te doen in een van Suid-Afrika se grootste en
toonaangewendste boerderye.
Daar sal op sekere area's gefokus word deur
die jaar:
Grondvoorbereiding, Plantpraktyke,
Besproeiing, Pes- en Plaagbeheer,
Plantvoeding, Pakhuisbestuur,
Werkswinkelbestuur, Aankopebestuur,
Finansies, Beesboerdery, Natuurbewaring,
Bemarking en Logistiek.
"AL3 lede is nie sommer enige iemand nie, dis
mense wat kaalvoet oor die berge in Khaki's sal
stap", en hier is hoe ’n ideale AL3 Leerlingboer
kandidaat lyk.
• Jy is tussen 20 en 25 jaar,
• Jy het matriek geslaag en het een of ander
vorm van Landbou Kwalifikasie,

BOERhier

• Jy het murg in jou pype, Jy vat langure op ’n
drafstap,
• Jy is innoverend en oplossings gedrewe,
• Jy is iemand wat weet WIE jy is en
WAARHEEN jy oppad is (Doelgerig!),
• Jy het ’n passie om iets by te dra tot iets
groter as jyself,
• Jy floreer op resultate en NIE
VERSKONINGS NIE,
• Jy vat verantwoordelikheid vir jouself ,
• Jy is nie slapgat nie, maar TROTS BOER!

Let wel: Hierdie is nie ’n geleentheid
vir sissies of slapgatte nie!!!!
Indien jy nog nie angstig na jou Ma se
rokspante gryp nie, voltooi die aansoekvorm
voor 10 September 2021 op Plaasbestuurder.
co.za se webblad.

“Laat ons op jou personeelwerwing fokus sodat jy 100% op
jou Boerdery kan fokus.”
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@leehanbonsmara

@southafricathroughsizweseyes
@ khourie_gregory

@stofpad_spore
@hanzylbonsmaras
franzelbonsmaras
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Asemhalingstempo per minuut vir beeste
Kalf 4 dae – 56
Kalf 14 dae – 50
Kalf 5 weke – 37
Kalf 6 maande – 30
Beeste 1 jaar – 27
Volwasse beeste – 12 tot 16
Bron: https://www.kzndard.gov.za/images/Documents/
RESOURCE_CENTRE/GUIDELINE_DOCUMENTS/PRODUCTION_
GUIDELINES/Beef_Production/Useful%20Statistics.pdf
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Suid -Afrika het in 2018 die
tweede grootste gemiddelde
kuddegrootte ter wêreld gehad,
volgens die LactoData -verslag
van April 2021 wat deur Milk
South Africa vrygestel is, met
die gemiddelde kudde van 459
koeie wat daagliks gemiddeld
18,65 liter of 44,11 pond melk
lewer.
Bron: https://www.mpo.co.za/wp-content/
uploads/2020/06/Dairy-Market-TrendsMay-2020.pdf
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Poste Beskikbaar
“Laat ons op jou
personeelwerwing
fokus sodat jy 100%
op jou Boerdery
kan fokus.”

Kontak Plaasbestuurder.co.za vir werksgeleenthede klik op die
link – Werksgeleenthede · plaasbestuurder.co.za

AL3 Boerdery Leerlingboer 2022:
Klik op die link –
https://www.plaasbestuurder.co.za/
services/al-3-leerlingboer/

BOERhier
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Wat sê die

Markte
Bees

Skaap

Vark

A2/3 = R 51.60

A2/3 = R 91.60

PORKERS = R 7.34

B2/3 = R 50.90

B2/3 = R 74.40

BACONERS = R 25.40

C2/3 = R 48.00

C2/3 = R 70.90

SPEENKALF = R 37.60

STOORLAM = R 45.80

Pluimvee

Safex

Geld Eenhede

Bevrore = R 28.71

Mielies = R 3010 /t

R / $ = R 14.41

Vars = R 29.12

Sojabone = R 7385 /t

R / £ = R 19.94

IQF = R 26.93

Sonneblom = R 8297 /t

R / € = R 17.13

Koring = R 5590 /t

www.amtrends.co.za
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www.boerhier.co.za

Liewe Vader
Ek bid vandag dat U
ons sal omring met U
beskerming, liefde, wysheid
en waarheid. Help ons om te
sien en doen wat U van ons
verwag en dit met ’n hart vol
dankbaarheid te doen.
In Jesus se naam
Amen

Dankie dat jy lekker saamgelees het! Stuur hierdie
e-tydskrif aan na jou kontakte toe sodat hulle ook
deel kan wees van ons familie!

Lizelle

