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Om pragtige beeste te
teel, behoort ’n mengsel
te wees van liefde, volharding, toewyding, geluk,
kennis van genetika, teling, boerderystelsels en
’n kreatiewe aanleg om
mooi beeste in voortreflike skeppings te omskep.
Goed geteelde stoetbeeste
is in wese ’n kunsvorm
op sigself van baie ure
van noukeurige studie,
sweet, trane elke nou en
dan, ongelooflike vreugde

en ongebreidelde sukses.
Om sulke beeste te besit
of te teel, verg ’n leeftyd
van intensiewe teling en
die diere moet toegewyd
versorg en geteel word.
Ons hoofdoel is om funksioneel effektiewe beeste
te teel wat goed aangepas
is om met die minimum
gras en graan in topkwaliteit beesvleis te verander. En wie sê hierdie
tipe beeste kan nie nog
mooi ook wees nie! Be-

studeer die eersterangse
kunswerke deur Excelsus
se Meester stoetbulle in
hierdie uitgawe of neem
die vrymoedigheid om
ons Galery van Genetiese
K unsw e rke
b y
www.excelsuslandgoed.co
.za te besoek.

E x c e l s u s KI-p r o g r a m l e w e r f a n t a s t i e s e k
kalwers op
Enige boer wat al ’n intensiewe
KI-program op ’n ekstensiewe
basis aangepak het, sal jou kan
vertel dat dit beslis nie ’n grap is
nie.
Ons het al soveel mislukkings
gehad, maar ons kan jou ook
vertel dat indien jy daarmee
volhou, jy wel die vrugte sal
pluk. Ons het in 2010 sestig
topkalwers van die heel beste
stoetbulle van regoor die

wêreld aangekry, en die genetiese impak wat hulle op ons
kudde het, is ongelooflik.
Kalwers van PRR Scout, PRR
Prevail, PRR Prosper, PRR
What a Dude, PRR Perfection,
Kamab Flipside en Diana’s
Dynamite laat ons kopkrap oor
watter bul die beste is.
Voeg hierby die pragtige Galen
kalwers en ’n paar van ons jong
bulkalwers en jy het die mees

dinamiese genetiese mengsel
denkbaar.
Ons
eerste
Amerikaanse
kleinkinders met komplimente van Excelsus Professional is gebore en het baie potensiaal.
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Excelsus het beslis dubbele
geluk aangesien die 2010 Galen kalwers net so ongelooflik
is soos die 2009 kalwers.
Galen was altyd slegs gebruik
om die verse dragtig te kry en
is gewoonlik tussen groot
groepe van hierdie verse gebruik, op gehuurde plase ver
van die huis af. Hy is ’n vasbyter en hou aan om kalwers
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volgens die Galen tipe te teel.
Galen is op ons 2010 verkoping aan De Wet Jacobs verkoop. ’n Abses is onder Galen
se groot kolon ontdek, en ons
het ons bul-terug-waarborg
toegepas en De Wet se geld
aan hom terugbetaal.
Ons het ’n honderd strooitjies
saad van hierdie wonderlike
bul aan hulle beskikbaar gestel en hulle
toegelaat om Galen vir
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’n tydperk van twee maande Baie geluk aan almal wat
te gebruik.
semen van Galen ontvang
het.
Die netto resultaat is dat
Galen terug is as hoofstoetbul by Excelsus en ons het
HY TEEL WERKLIK
vir die eerste keer ’n trop
van ons beste koeie aan hom
GOED!
gegee.
Die veeartse by Onderstepoort het gesê dat hy nog
enigiets van tien dae tot tien
jaar kan leef.

KUNSWERKE DEUR MEESTERKUNSTENAAR, GALEN

Ons kunstenaars se uitbeelding van wat
tot op hede ons beste Excelsus Teelbul
is – Galen.
Dit is ’n voorreg en eer om steeds met so
’n bul te kan werk, te kan teel en te kan
besit.
Hierdie tipe bulle kry ’n mens net een
keer in ’n leeftyd.
Ons bied van sy eerste tweejarige seuns
aan tydens Die “Event 4” - 18 Augustus
2011
MASTER GALEN
DEUR PIERRE VICTOR

GALEN SEUNS MAAK HULLE MERK BY EXCELSUS
Galen 2 HDL09161C maak sy debuut hierdie dekseisoen op jong verse vir Excelsus. Hy is ’n dikgat bul
wat vroegryp is en perfek pas op die groter raam Amerikaanse beeste. Hier staan “Klein Galen” by La
Emma, ’n Patriot dogter van die ou skouwenner, Echo. Galen 2 het fantastiese EBV’s. Gucci, ’n Galen
seun wat by Zoranna geteel
is, is ook op verse gebruik.
Hierdie twee bulle is geteel
uit halfsusters en is Mcix en
Zumago Enoc kleinseuns.

KLEIN GALEN DEUR GALEN
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SWEET HE ARTS DEUR GALEN

Ek het in 1990, pas uit die SAW met stoetboerdery begin. Ek het by Roland Bouwer van Syrilla Simmertalers in Mooirivier gewerk en ons het
baie goeie beeste geteel in die vier jaar wat ek daar geboer het. Op een geleentheid het Roland ’n paar beeste uit Prieska in die Noord-Kaap gekoop en ek en Ian Currin het dit gaan haal. Een van hierdie koeie was van die ou Dan Jaco Erna-lyn en het een oog gehad wat verwyder is. Ons
het ook die voorreg gehad om meneer Albie Higgs van Kameeldam Simmentalers te ontmoet. Op hierdie stadium het hierdie stoet van die top
Simmentaler teelbulle in die land gehad soos Kameeldam Pott en Allan en die pryse vir hierdie bulle se semen en seuns was fenomenaal. Hierdie
twee bulle, tesame met ’n hele klomp ander bulle uit hierdie stoet, was slegs beskore vir die baie bevoorregtes en teen baie hoë pryse. Ek was
bevoorreg genoeg om tydens daardie besoek vir Allan in lewende lywe te sien en sal nooit die bul vergeet nie. By Excelsus probeer ons nuwe
genetika van net die beste Brahmaan en Simmentaler saad teel en Galen se ma, Noxi, is geen uitsondering nie. Sy is afkomstig van Oramsus Estie,
’n dogter van Jalaine Allan. Allan is die beroemde Kameeldam Allan se seun en Noxi het Kameeldam Pott en Dorsim Mats in haar stamboom.
Galen het ook twee van die bekendste Amerikaanse Brahman stoetbulle in sy stamboom, naamlik MCK The General en Evarado 757. The
General het 1223 kalwers gehad en is sewende op die ABBA-lys. Everado is boaan die lys met 1800 kalwers. Hy was gewild as gevolg van sy groot
raam. Verbasend genoeg word Galen as ’n klein bul beskou alhoewel hy 1030 kg weeg.

Met so ’n sterk belaaide stamboom is dit geen wonder dat hy so goed teel en skou nie!
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Scout het vanjaar pragtige
kalwers vir Excelsus geteel.
Scout is ’n F1 “scurr” bul
en toe
ons hom en
Pioneer
by Dick en
Sylvia Hornback in Texas
sien, het ons besluit om
met hom te teel.

Hy het ons
nie teleurgestel nie en
het ’n hoë
pe rs e n ta s ie
k wa lite it
kalwers opgelewer.
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