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Beste Boerbok Lede 

Die slimmes sê graag dat verandering die enigste konstante ding in die lewe is. Maar “resistance at 
all cost is the most senseless act there is”, sê die Switserse skrywer Friedrich Dürrenmatt.
Die wêreld om ons het in die afgelope 20 jaar dramatiese veranderinge gesien gebeur, veral in terme 
van die vooruitgang en innovering van tegnologie. Alle groot wêreldskuiwe- en veranderinge het ‘n 
rimpel-effek wat verreikend is en invloede uitoefen nog lank ná die verandering plaasgevind het. 
Landbou, waarna ons graag verwys as die ruggraat van die wêreld se ekonomie, staan nie in isolasie
nie en daarom is dit onvermydelik dat ook die boerbok industrie deur hierdie veranderinge geraak 
gaan word, en self ook ‘n klompie veranderinge gaan ondervind.

Die beste aanhaling is seker die een van Albert Einstein: “The world as we have created it is a 
process of our thinking. It cannot be changed without changing our thinking.”

Wat ‘n wonderlike wêreld was dit nie in die voorgeskiedenis nie.  ‘n Bokwagter in beheer van sy 
boktrop, geen oorhaastigheid, kalm en bedaard.  Bokke wat in takkrale, of klipkrale wat van ronde 
ysterklip of plat leiklip gepak was, gehuisves is, en bok getalle wat op sigaretboksies aangeteken is.
Tye het egter verander, en in hierdie uitgawe bespreek ek graag ‘n paar verskillende boerdery 
metodes.  

Van ekstensief tot intensief: Watter stelsel is die mees winsgewende? 

Daar is altyd heelwat oor die winsgewendheid van die verskillende boerderystelsels te sê. Veral die 
intensiewe en ekstensiewe stelsels is gereeld onder bespreking.

Die verskillende stelsels is in Tabel 1 opgesom. Die basis is ‘n tropgrootte van 300 ooie wat vir elke 
stelsel dieselfde is. Die stelsels varieer van ekstensief, waar slegs van natuurlike weiding gebruik 
gemaak word, tot intensief, waar ‘n groot deel van die weiding uit besproeide weidings bestaan.

 Plaasgrootte 360 360 208 20
Uitgawes Ekstensief Semi-Ekstensief Semi-Intensief Intensief
Natuurlike Weiding (Ha) 360 260 168 10
Koste 
Smutsvinger (ha) 30 4
Koste R0 R0 R55 170 R7 356
Besproeiing (ha) 6
Koste R0 R0 R0 R118 446
Mieliereste (ha) 10
Koste R0 R0 R35 710 R0
Arbeiders 1 1 1.5 3
Koste R16 800 R16 800 R25 200 R50 400
Prikkelvoeding (g/dag) 300 300 300 300
Koste R10 190 R10 190 R10 190 R10 190
Kruipvoer (g/dag) 250 150 100 200
Koste R22 644 R13 586 R9 058 R18 115
Entkoste R23 373 R23 373 R23 373 R23 373
Lekkoste R86 400 R86 400 R86 400 R86 400
Totaal R159 407 R150 349 R245 100 R314 280

Inkomste 
Lammers R314 927 R314 927 R314 927 R314 927
Ou ooie R67 972 R67 972 R67 972 R67 972
Totaal R382 900 R392 900 R382 900 R382 900
Netto Wins R223 493 R232 550 R137 799 R68 620
Netto wins/ooi R745 R775 R459 R229
Netto wins/ha R621 R646 R662 R3 431 

Boerbok Venster nr. 56    Bladsy 1          



Ekstensiewe stelsels

Hier word slegs van natuurlike weiding gebruik gemaak. Daar vind van tyd tot tyd aanvullende 
voeropsies plaas, maar dit is op bestuursaktiwiteite geskoei. Voorbeelde hiervan is prikkelvoeding en 
kruipvoer. Let op dat by hierdie opsie die grootste plaas benodig word – 360 ha – om ‘n netto wins 
van R223 493 te maak. Die wins per hektaar is dus ook die kleinste van al die stelsels.

Semi-ekstensiewe stelsels

Hier word byvoorbeeld ‘n gedeelte van die winterweiding deur mielieoesreste verskaf. Die totale 
plaasgrootte is nog dieselfde, maar die netto wins is effens meer. Die rede hiervoor is dat minder 
kruipvoer deur die lammers benodig word aangesien hulle ook die oesreste benut en dus minder 
kruipvoer vreet.

Die wins van die mielie-opbrengs is nie hier in berekening gebring nie aangesien dit ‘n ander 
komponent van die boerdery is.

Semi-intensiewe stelsels

Hier word ook van weimielies en aangeplante weiding as voerbronne gebruik gemaak. Die plaas hoef 
dus ongeveer 152 ha kleiner te wees om dieselfde tropgrootte te handhaaf. Die wins per hektaar 
verhoog, maar die wins per ooi neem af aangesien die voerkoste nou duurder word.

Intensiewe stelsels

Hier word meestal van besproeiing gebruik gemaak as die hoofvoerbron. Dit is duur, maar kan ‘n baie 
hoë drakrag hanteer. Die plaasgrootte neem dus drasties af wat die wins per hektaar baie vergroot. 
Die wins per ooi is egter die laagste van die vier stelsels.

Opsomming

Die uitgangspunt is dat die kuddebestuur van elke stelsel optimaal is, maar dat die prestasie van die 
kudde (lampersentasie) dieselfde gaan wees. Dit word egter algemeen aanvaar dat produsente wat 
meer intensief boer, gewoonlik meer aandag aan die kuddebestuur gee as die produsent wat 
ekstensief boer. Die resultaat is dus 'n groter lampersentasie met meer wins.

Hoe meer intensief geboer word, hoe duurder word die voerkoste. Die drakrag verhoog egter ook met 
die groter wins per hektaar. Vir die beste resultate kan ‘n kombinasie van die stelsels geïmplementeer 
word. Om die meeste uit die kudde te haal, moet kuddebestuur egter ook optimaal plaasvind.

Vir enige navrae in dié verband, kan jy vir Hennie du Toit kontak by (018) 633-1153 of 084 515 6817 
asook by hennie@nwk.co.za.

Bronnelys

Jordaan, F.P. Veldtoestand, produksie en weidingskapasiteit. Department: Agriculture, Conservation, 
Environment andRural Development, North West Provincial Government,Potchefstroom.

Intensiewe lamkampe

Volgens PW Botha verg dit baie tyd en aandag om ’n goeie speenoes te verkry, en betaal dit 100% 
om al jou aandag aan die lamproses te wy. In die verlede het hy van lamhokke gebruik gemaak, 
maar gevind dat van die ooie te lank daar staan voordat hulle begin lam. “Een van die boere in ons 
omgewing, Fransie Fourie, se intensiewe lamkampe het my baie beïndruk en ek het dié stelsel toe 
op my plaas ingerig en nog nooit weer teruggekyk nie.”  
Hy brei uit oor sy Boerbokke wat twee en soms drie lamseisoene het, met sowat 150 ooie per 
lamseisoen. “Op dié manier het ek meer beheer oor kleiner groepe bokke as met ’n groot trop.”
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Hy doen laparoskopie op die ooie en 17 dae 
later word ’n groep opvolgramme vir 19 dae by 
die ooie gesit. “Die ooie word dan ses weke 
nadat die ramme uitgehaal is, geskandeer. 
Sodoende kan ek tussen die ooie wat 
laparoskopie gehad het en dié wat deur die 
ramme gedek is, onderskei. Daar is 17 dae 
tussenin voordat die tweede groep ooie begin 
lam.”
Dragtige ooie
PW maak van 24ha besproeiingsgrond gebruik 
waarop hy vir lamtyd in die winter hawer plant, 
en tef in die somer. “Die laparoskopies dragtige 
ooie word ’n week voor lamtyd na die lamkampe 
langs die lande gebring, waar hulle rustig kan 
word en hul omgewing leer ken. Ek sit tien tot 
15 ooie in ’n kampie, waar hulle enkele dae 
later begin lam.”

Hy verduidelik dat die ooie wat reeds 
gelam het, bedags op die lande wei. “Oor 
’n maand gaan hulle deur die dag terug 
veld toe deur oor ’n springhek te spring, 
terwyl die jong bokkies in die kamp 
agterbly waar hulle heeldag kruipvoer kan 
vreet. Die ooie kom voor die einde van die 
dag terug, waarna die bokkies kan melk 
drink.
“Die rede vir die kruipvoer is dat die 
bokkies op twee en ’n half maande 
gespeen kan word, en die ooie terug veld 
toe kan gaan en vroeër by die ram gesit 
kan word. Dit beteken ook dat ek die klein 
bokkies op vier maande op hul markgewig 
kan hê en dan my keuring vir teel- en 
tropdiere kan doen.”
Beheer oor klein bokkies

Die res van die dragtige ooie wat 17 dae later moet 
begin lam, word dan na die lamkampe gebring. “Op 
hierdie wyse het ek volle beheer en kan elke 
bokkie gered word – in teenstelling met ooie wat in 
die veld lam, waar roofdiere soos rooikatte, 
jakkalse en kraaie maklike toegang tot die klein 
bokkies het. Die aantal bokkies wat ek danksy die 
intensiewe lamkampe behou, is net soveel meer.”

PW sê die klein bokkies word teen melklintwurm 
gedoseer wanneer hulle een maand oud is. “Hulle 
kry dan ’n breëspektrum dosering op twee 
maande. Ek doseer slegs indien dit nodig is. Op 
speenouderdom kry ons gewoonlik vuilbek by die 
bokkies en ek behandel dit sorgvuldig. Sodra die 
eerste bokkies begin uitslaan, isoleer en behandel 
ek hulle dadelik.”

Wat behels presisieboerdery by vee?
Dr. PIERRE VAN ROOYEN, SA Stamboek

In die veebedryf het dit  nou ’n bepalende faktor geword en word algemeen aanvaar dat 
veeprodusente wat nie daadwerklike pogings gaan aanwend om hulself in hierdie verband te skool 
en in te rig nie, dit kort voor lank moeilik gaan vind om te oorleef.

Presisieveeboerdery gedefinieer?

Dit is die effektiewe aanwending van alle beskikbare hulpbronne, inligting en tegnologie wat kan lei 
tot die minimalisering van risiko’s en die maksimalisering van wins. Die doelwit van 'n kommersiële 
veeprodusent behoort te wees om hulpbronne waaroor hy beheer het, só te bestuur dat hy ‘n kudde 
vroulike diere het wat aangepas is in sy omgewing en elke jaar 'n swaar kalf relatief tot die ma se 
gewig, speen.

Die stoetteler daarenteen, wil afgesien van bogenoemde, ‘n nageslag produseer wat gemete 
meerderwaardigheid toon – met ander woorde ‘n nageslag wat geneties beter is as hul ouers vir die 
verskillende produksie-eienskappe wat ekonomies belangrik is. As produsent van verbeterde 
genetika, het die stoetteler eerstens ten doel om meerderwaardige gene aan medestoettelers te 
voorsien en tweedens genetika aan die breër kommersiële produsent wat laasgenoemde weer in 
staat kan stel om hoër produksiepeile van vleis, melk en vesel te bereik.
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Die produksie van geloofwaardige, 
hoëwaarde genetika, is vir die stoetteler 
slegs moontlik indien hy in sy teeltbeleid die 
betroubare aantekening van geboortes, 
ouers en eienaarskap tesame met 
produksiemeting met ‘n diere-
aantekeningstelsel op ‘n betroubare 
databasis, toepas. Om egter 
presisieboerderypraktyke toe te pas om ‘n 
suksesvolle produsent te kan wees, sal 
slegs moontlik wees met 'n positiewe 
ingesteldheid teenoor boerdery.

Beslis ook vir die veebedryf?

Daar is vandag beswaarlik ‘n saaiprodusent 
wat ‘n redelike bestaan maak wat nie 

presies weet wat sy grondsamestelling is en wat presies hy moet aanvul vir ‘n spesifieke opbrengs 
met ‘n spesifieke saadkultivar nie. Verder bepaal hy presies hoeveel kunsmis per hektaar hy moet 
toedien, presies hoeveel saad per hektaar geplant moet word, hoe diep geplant moet word in die 
spesifieke grondtipe en les bes, monitor hy dit presies, want hy kan eenvoudig nie bekostig om een 
sak kunsmis of een kilogram saad te veel of te min neer te sit nie.
Dit geld beslis ook vir die veeprodusent – stoet sowel as kommersieel. Dit blyk egter dat hierdie 
beginsel nog nie deurgedring het tot die oorgrote meerderheid van Suid-Afrikaanse veeprodusente 
nie, as in ag geneem word dat slegs ongeveer 15% van alle suiwelbeeste in melkaantekening is, 
slegs ongeveer 5% van alle vleis beeste vir produksie aangeteken word en die kleinveeproduksie-
aantekening amper nie noembaar is in verhouding tot die totale kleinveebedryf nie.

Die toekomstige suksesvolle veeprodusent, stoet sowel as kommersiële produsent, sal minstens die 
volgende moet doen:

‘n Erkende plaassagtewareprogram aanskaf vir die aantekening van dierinligting en hierdie 
inligting op ‘n betroubare diere-aantekeningprogram soos SA Stamboek se Logix-programme aan te 
teken en te laat verwerk.
Al sy diere met ‘n unieke nommer identifiseer.
Die vaar van elke kalf/lam aanteken – óf deur enkelvaarparings toe te pas óf deur DNS toetse met 
meervaarparings.
Elke geboorte met moernommer en geboortedatum aanteken.
Sover as moontlik geboortegewigte neem.
Die gewig van die moer- en kalf/lam by speen aanteken.
Addisioneel hierby is dit betekenisvol om potensiële vervangingsverse/ooie se na-speengewigte aan 
te teken.
Vleisbees-, kleinvee- en wildprodusente moet gebruik maak van geloofwaardige 
aantekeningprogramme, soos SA Stamboek se Logix Vleis-, Logix Kleinvee- of Logix Game-
programme.
Hierdie programme en dienste verwerk alle gemete inligting tot bruikbare gegewens, verslae en 
selfs BLUP-teelwaardes (stoettelers) vir die identifikasie van die mees produktiewe en winsgewende 
diere vir seleksiedoeleindes. Dit is verder belangrik dat die progressiewe veeprodusent toegang het 
tot diensverskaffers wat op hoogte is van die nuutste tegnologie en veekundige teelhulpmiddels, 
soos byvoorbeeld genomiese ontledings wat reeds besig is om ‘n omwenteling in teling en seleksie in 
die praktyk, teweeg te bring.
Genoemde dienste is beskikbaar vir alle stoet en kommersiële produsente, waar van toepassing, en 
daar is genoeg bewyse dat dit die enigste wyse is waarop presisieboerdery betekenisvol bedryf kan 
word, risiko’s beperk kan word en die beste kans dus gebied word tot langtermynwinsgewendheid in 
veeboerdery. 

Presisieboerdery in die veebedryf – meet, teken aan en gebruik dit, dit werk!
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Biodinamiese Boerdery

“Biodinamiese boere streef daarna om ’n gediversifiseerde, gebalanseerde plaas-ekosisteem te skep 
wat gesondheid en vrugbaarheid so veel as moontlik binne die plaas self voortbring.”

Biodinamiese Vereniging

Die term “biodinamies” is een wat nog dikwels met verwarring teëgekom word. Kortom is biodinamiese 
landbou ’n gevorderde vorm van organiese en vernuwende landbou wat fokus op koskwaliteit en 
grondgesondheid, met behulp van ’n benadering wat ekologies, eties en holisties is. Die konsepte van 
biodinamika was die eerste keer in 1924 deur die Oostenrykse filosoof, sosiale aktivis en pionier Rudolf 
Steiner bekendgestel deur sy reeks lesings bekend as die Agricultural Course. Dit is geïnspireer deur sy 
geestelike filosofie van Antroposofie (waarvan vryheid die kern is). Sedertdien het biodinamiese boerdery 
die oog van klein boere en wynmakers oor verskeie vastelande gevang, en die belangstelling daarin hou 
jaar na jaar aan groei. Lees verder terwyl ons onderneem om hierdie landbouverskynsel, wat mense 
skynbaar beide deurmekaar en verbaas laat, uit te lê.

Oorsprong en beginsels
“Biodinamies” kom van twee Griekse woorde, naamlik bios wat “lewe” beteken, en dynamo wat “energie” 
beteken. In wese verwys “bio” na die biologiese (organiese) elemente van landbou (soos diere, plante, 
water en grond), terwyl “dinamies” na die kosmiese formatiewe kragte verwys wat die fisiese wêreld tot 
grondslag het (volgens die Biodinamiese Landbou Vereniging van Suider-Afrika). Steiner het sy idees 
gegrond op die fundamentele beginsel dat die plaas ’n lewende organisme is, ‘n opsigselfstaande entiteit 
wat binne ’n groter stelsel bestaan. Die heelal as ’n geheel (dus die aarde en alles wat dit omring) moet 
egter in ag geneem word wanneer dit kom by die landbou en moet eintlik as een onverdeelbare geheel 
bestuur word. Volgens Steiner was dit die bekendstelling van chemiese kunsmis by die draai van die 20ste 
eeu wat skadelike uitwerkings op die grond gehad het en ’n noemenswaardige verswakking in die 
gesondheid en kwaliteit van beide gewasse en vee veroorsaak het. In Steiner se opinie sal hierdie 
verwoestende en verreikende gevolge op die toekoms van boerdery hê.

Kompos voorbereidings
Wanneer dit kom by die poging om ‘n harmonieuse geheel te skep, sal boere wat ’n biodinamiese metodiek 
aanwend ’n reeks spesiaal-geformuleer krui- en/of organiese komposvoorbereidings gebruik. Dit dien om 
die lewenskrag en vrugbaarheid van die plant-, dier- en grondlewe te verbeter, wat op sy beurt help om hoë 
gehalte voedsel, hout en vesel te produseer. Omdat die grondstruktuur en voedselkettings verryk word, 
word die ontwikkeling en groei van die plant verhoog. Verder word daar geen kunsmatige of sintetiese 
stowwe gebruik nie, sodat die grond organies kan verbeter sonder dat enige skadelike effekte op die 
omgewing of op die plante en diere plaasvind nie.

Die komposvoorbereidings is ’n wetenskaplike kombinasie van ses medisinale plantuittreksels:

Duisendblad
Kamille
Brandnetel
Eikebas
Perdeblom
Duiwelsklou

Gegiste mis en minerale word ook gebruik en elke voorbereiding word ontwerp om ’n spesifieke 
ontbindingsproses in die komposmassa te lei. Saam help hulle om die grondlewenskrag te verhoog en om 
op sy beurt die groei van gehalte produkte te help verseker.

Die toekoms van boerdery?
Terwyl biodinamiese boerdery in die verlede en ook tans sy regmatige deel skeptisisme ontvang, het dit 
beslis ’n plek in die boerderybedryf en wanneer dit korrek gedoen is, kan dit indrukwekkende resultate 
oplewer. Die voordele, onder andere, sluit ryker grond in met ’n groter kapasiteit om water te hou, sowel as 
verbeterde plant- en dieregesondheid. Dit is op baie maniere die toekoms van boerdery, so hou jou oog op 
dié ewig-uitbreidende benadering tot landbou.

Bronne:
http://biodynamics.net.au    http://www.i-sis.org.uk   https://www.biodynamics.com    
http://www.bdaasa.org.za
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Holistiese bestuur van interne parasiete by skape en bokke
Inleiding
Tydens die afgelope dekade het die al groter wordende probleem met wurmmiddels wat misluk en nie meer 
parasiete beheer nie, ons gedwing om bestaande strategieë en aannames oor die bestuur van interne parasiete 
dringend te hersien. Dit het stilweg gelei tot ‘n drastiese verandering in baie van die oorgeërfde wyshede wat 
die afgelope eeu die grondslag van ons advies aan boere was. Dit is belangrik dat veeartse en helmintoloë op 
die voorpunt van die veranderings bly en hulle steeds koördineer en soos nodig aanpas. Slegs goed 
geïntegreerde, holistiese beplanning sal op die lange duur sukses behaal en indien die volle arsenaal van ons 
huidige kennis nie toegepas word nie, sal die resultate selfs rampspoedig wees.

Uit die staanspoor moet ons die idee dat parasiete ‘n bose plaag is wat ten alle koste onderdruk, of verkieslik 
uitgeroei moet word, laat vaar. Ons moet leer om met parasiete saam te leef, slegs onaanvaarbare 
produksieverliese te verhoed en die dier in staat stel om by sy omgewing aan te pas, eerder as andersom. Indien 
ons parasiete as ‘n natuurlike deel van die omgewing aanvaar, sal ons hulle slegs beskou as ‘n probleem wat tot 
optimale produksie en wins bestuur moet word. Alhoewel hierdie artikel op wurms, en hoofsaaklik op 
rondewurms fokus, kan dieselfde beginsels en riglyne op uitwendige parasiete en ander organismes toegepas
word. Hier volg nou ‘n bondige, maar omvattende lys van die huidige maatreëls vir effektiewe bestuur van 
interne parasiete, belowende nuwe ontwikkelings en ‘n kontrole lys vir praktiese beoefening daarvan.
I. Beginsels vir die bestuur van wurms
A. Aanbevelings vir kuddebestuur
Skeiding van klasse
Diere verskil in hul vatbaarheid en verdraagsaamheid vir wurms. Dus behoort hul in klasse wat apart wei en 
behandel en bestuur word, verdeel te word. So nie, sal die hele kudde volgens die behoeftes van die mees 
vatbare diere behandel moet word. Dit is wel moontlik om kuddes bestaande uit gemengde klasse meer 
intensief te behandel, maar dit is dan veel moeiliker en hou beslis gevare vir volhoubare wurmbeheer in.
Identifiseer die klasse met die hoogste risiko
Navorsing het getoon dat suip- en pas-gespeende lammers, en lakterende en dragtige ooie die kwesbaarste is. 
Die lammers is kwesbaar omdat hulle nog nie ‘n effektiewe immuunsisteem ontwikkel het nie en die ooie 
omdat hul immuunstelsel tydelik onderdruk is. Al hierdie klasse verdien spesiale aandag en sorg.
Verdeling van weiding
Indien weidings nie in kampe verdeel word nie, sal alle skape, hetsy vatbaar vir of weerstandig teen besmetting, 
aan dieselfde daging blootgestel word. Dit belemmer doeltreffende differensiasie in wurmbestuur en 
behandeling. Afgebakende weidings bevorder die bestuur van interne parasiete en dra by tot beter bestuur van
die weidings self. Elektriese heinings kan as tydelike verdelers tussen kampe dien.
Laat weidings rus
Met die beskikbaarheid van veelvuldige kampe kan ‘n gedeelte vir die onthalwe van beter kwaliteit weiding, 
gerus word. Indien kampe lank genoeg rus, het dit ‘n beduidende invloed op die oorlewing van wurmlarwes en 
dus ook op die mate waartoe diere aan besmetting blootgestel word. Alhoewel die tydperk om weiding
effektief te rus na aanleiding van die klimaat, die weer en die wurmspesies wissel, is ‘n rustydperk van minstens 
3 maande meesal beduidend. Maar hoe langer die rustydperk, des te beter is dit vir wurmbestuur. Aan die ander 
kant behoort die rusperiode volgens optimale weidingsproduksie bepaal te word, omdat voeding en dus 
volhoubare weidingsisteme as sulks belangriker as wurmbestuur is.
Afwisseling van gashere
Terwyl skape en bokke dieselfde wurmsoorte deel, is ander spesies soos beeste, perde en volstruise nie vatbaar 
vir die meerderheid wurmsoorte van skape en bokke nie. Indien van hierdie ander diersoorte dus onmiddellik 
voor of na beweiding deur skape of bokke op die weiding geplaas word, dien hulle as “stofsuiers” wat 
wurmlarwes van kleinvee verwyder. ‘n Belangrike byvoordeel is optimale benutting van die gras, deurdat dit 
gedurende die groeiseisoen benut kan word en dus nie lewenskragtigheid inboet nie . Daardeur word die
winsgewendheid van die plaas bevoordeel.
Herstel waterlekkasies
Waterlekkasies by drinkplekke soos krippe en windpompe bevorder welige groei van gras waarop skape 
saamdrom. Die gevolg is hewige aansameling van besmette mis en blootstelling van die kleinvee aan hoë 
wurmladings.
Kamp vleiagtige areas af
Weiding wat baie nat is, soos vleie en langs strome, bevorder ook die oorlewing van wurmlarwes. Daarenteen 
kan sulke weiding by tye vir ‘n boer waardevol wees om te gebruik, in welke geval dit beheersd benut kan word 
om oormatige wurmblootstelling van kleinvee te voorkom.
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Verwyder gras in en onmiddellik om krale
Indien skape/bokke gereeld gekraal word (gewoonlik snags om diefstal en roofdiere te vermy), kan daar ‘n 
fatale opeenhoping van larwes op die gras plaasvind. Skape vreet snags die gras en neem dan ‘n massiewe 
aantal larwes in. Dit is dus noodsaaklik dat die gras in sulke plekke verwyder word.
Strategiese verskuiwing van troppe
Bykomend tot optimale weidingsbestuur is die doel om “veilige” (nie noodwendig parasietvry nie) weidings te 
skep. Deur beweging tussen kampe goed te beplan, word diere in mindere mate aan wurmbesmetting 
blootgestel en is wurmbestuur minder van die gebruik van wurmmiddels afhanklik. Enige weidingsisteem waar
‘n beduidende aantal kampe vir ‘n volle groeiseisoen gerus word, sal besonder effektief wees, hoewel dit ook 
gevare vir seleksie van wurm weerstand inhou indien al die diere direk voor verskuiwing tot die gerusde 
(“skoon”) weiding gedoseer word. In laasgemelde geval is dit by verre verkieslik om die diere nie voor 
verskuiwing te doseer nie; verskuif eers en ontwurm dan soos onder verduidelik, slegs dié wat tekens van swaar 
besmetting toon.
Kwarantyn en behandeling
Moenie diere aankoop en sondermeer op weiding vrylaat nie. Plaas hulle aanvanklik onder kwarantyn in wurm-
onvriendelike krale (sonder gras, anders met sementvloere), behandel hulle intensief, (liefs met ‘n seleksie van 
middels uit verskeie wurmmiddel groepe) en plaas hulle daarna op besmette weiding. Laat eiertellings na ‘n 
week tot 10 dae doen en spreek dringend ‘n veearts indien daar na hierdie behandeling nog wurmeiers in die 
mis teenwoordig is.
B. Genetiese seleksie
Selekteer skape en bokke om wurms te kan weerstaan
Weerstandigheid van die gasheer teen wurms is die aangeleerde of verworwe vermoë om besmetting deur 
parasiete te voorkom of om immuniteit teen herbesmetting te ontwikkel. Dit is oorerflik en daar kan vir hierdie 
eienskap geselekteer word deur met diere met lae eiertellings te teel en dié met hoë tellings uit te skot. Vir 
praktiese en ekonomiese redes word hierdie toets hoofsaaklik met ramme gedoen. Verskeie suksesvolle 
teelprogramme is al onderneem, maar dit verg goeie bestuur en presiese rekordhouding.
·Selekteer vir verdraagsaamheid
Verdraagsaamheid, die vermoë van die dier om sonder buitensporige verlaging in produksie die uitwerking van 
wurmbesmetting te weerstaan, is oorerflik. Tans word twee beproefde metodes gebruik om aanpasbaarheid te 
beraam, nl. die FAMACHA©-sisteem (vir kliniese beoordeling van bloedarmoede aan die hand
van ‘n spesiale kleurkaart) en bepaling van die hematokrit, die persentasie rooibloedselle in die bloed (wat 
spesiale apparaat benodig). Voorlopige toetse toon aan dat die gebruik van die Kondisietelling, waarby die 
vetbedekking van skape en bokke klinies geklassifiseer word ook nuttig kan wees. In beide gevalle
(FAMACHA© en Kondisietelling) word slegs diere wat nie die mas teen heersende wurmdaging kan opkom 
nie, gedoseer, terwyl die res onbehandel gelaat word. Dit verminder seleksie van wurms wat wurmmiddels kan 
weerstaan en terselfdertyd kan die boer van swakkelinge onder die diere ontslae raak. Op die lange duur word 
diere geteel wat beter aangepas is by hul omgewing.
Met die FAMACHA© metode is dit nie slegs moontlik om uitskotdiere te identifiseer nie; in die geval van ‘n 
stoetery kan die beste ramme ook geselekteer word. Op ‘n plaas waar die FAMACHA© stelsel oor ses jaar 
toegepas en getoets is, is met behulp van BLUP (“Best Linear Unbiased Prediction”) ontleding bevind dat die 
oorerflikheid van FAMACHA© op ‘n peil met wurmeiertellings en hematokritte is. Die voordeel is egter dat 
FAMACHA© deur die boer self toegepas kan word, terwyl beide hematokrit en miseiertellings (hieronder 
bespreek) laboratoriumprosedures is. Trouens, omdat FAMACHA© so goedkoop is om toe te pas, kan die mees 
wurm-aangepasde ooie terselfdertyd met BLUP-ontleding geselekteer word, wat sneller genetiese vordering 
moontlik maak as wanneer slegs die beste ramme uitgeken kan word.
C. Metingsisteme
· Miseiertelling (MET)
Maandelikse of tweemaandelikse miseiertellings van 10-20 diere per kudde of klas van skaap of bok kan 
waardevolle inligting oor die nodigheid van dosering op ‘n gegewe tydstip verskaf en, ewe belangrik, daartoe 
lei dat dosering uitgestel of selfs tydelik afgestel, en dus meer doeltreffend toegepas word. ‘n Miseiertelling
van 10-20 diere per groep is beslis goedkoper as om die hele kudde onnodig te doseer, en deur gepoelde mis 
eiertellings in stedeplaas van individuele tellings te laat doen (sien onder), sal die kostes gering wees. Teken op 
grafieke of tabelle aan om ‘n aanduiding te kry van wanneer ‘n verhoogde parasietvoorkoms verwag kan word. 
Terselfdertyd is dit raadsaam dat ‘n kultuur van die mis gemaak word om besmetlike wurmlarwes te oes. Die 
larwes word met behulp van ‘n mikroskoop geïdentifiseer sodat vasgestel kan word watter wurmsoorte in die 
diere teenwoordig is en in welke verhouding hulle voorkom.



Miseiertelling Reduksietoets (METRED)
Elke boer behoort sy kudde tenminste elke twee jaar te laat toets om te bepaal of daar moontlik weerstand teen die 
wurmmiddels is. Daar kan slegs toepaslike stappe geneem word indien dit duidelik is presies hoe dit met
wurmweerstandigheid op die spesifieke plaas gesteld is. Algemene stellings soos “Bensimidasool (witmiddel) 
weerstand word op die meeste plase aangetref”, is van min waarde omdat ons steeds nie weet wat die situasie op 
enige gegewe plaas is nie. Net so is dit van kardinale belang om nie net te weet dat wurmweerstandigheid op ‘n 
plaas bestaan nie, maar om ook te weet watter middels betrokke is en presies hoe erg die weerstand teen elke 
wurmmiddelgroep is. Kan ons byvoorbeeld hoegenaamd ‘n sekere wurmmiddelgroep gebruik? Hoewel 
mismonsters altyd in aparte sakkies per skaap geneem moet word, kan kostes bespaar word deur gepoelde tellings 
per METRED groep in die laboratorium te laat doen.
· FAMACHA© evaluering
Die FAMACHA© sisteem is baie waardevol by kleinvee omdat die boer en sy werkers dit self, sonder die 
nodigheid van laboratoriumtoetsing kan toepas. Dit voorkom nie slegs tot ‘n groot mate dat wurms weerstand teen 
die wurmmiddels ontwikkel nie, maar help die boer ook om oormatig vatbare skape en bokkke te
identifiseer en uit te skot. Daarbenewens verskaf hierdie sisteem ook gereelde, goedkoop en maklike meting van 
die heersende situasie t.o.v. haarwurmbesmetting. Aangesien die FAMACHA© metode bloedarmoedsvlakke meet, 
is dit slegs vir bloedsuiende wurmsoorte bruikbaar. Tot dusver is dit slegs vir gebruik teen haarwurm deeglik 
getoets maar voorlopige aanduidings is dat dit ook vir lewerslakwurm besmetting aangewend sal kan word.
· Kwakkeel evaluering
Kwakkele is ‘n aanduiding van ‘n haarwurm, lewerslakwurm of peervormige slakwurmbesmetting en verg 
dringende en deeglike ondersoek en optrede om vrektes te voorkom.
· Liggaamskondisietelling evaluering
Deur gereelde kondisietellings bykomend tot FAMACHA© evaluerings te doen, kan diere wat hoogsvatbaar vir 
parasiete soos bv. bankrotwurm, bruinmaagwurm en knoppieswurm is, ook geïdentifiseer, behandel en uitgeskot 
word.
· Vuil broek evaluering
Vuil broeke is ‘n teken van diarree en dikwels dus ook van oormatig vatbare diere en moet soos in die geval van 
FAMACHA© en Kondisietelling gereeld gevalueer, en aangetaste diere behandel word.
· Nadoodse ondersoeke
Dit kan van groot waarde wees om enige kleinvee wat vrek, spesifiek vir inwendige parasiete te laat ondersoek . 
Beide die betrokke wurmsoorte en die graad van besmetting kan hierdeur vasgestel word.
D. Gebruik wurmmiddels optimaal
· Bepaal vir elke plaas die oorheersende interne parasietsoorte
Tensy die voorkoms en belangrikheid van wurmspesies presies bekend is, bly die bestuur van wurms gevaarlik en 
berus dit op blote raaiwerk.
· Gebruik ‘n geskikte wurmmiddel
Slegs nadat parasiete volgens ekonomiese belangrikheid gerangskik, en dit bekend is of die parasiet vatbaar vir 
wurmmiddels is, is dit moontlik om te besluit watter wurmmiddel en formulasie in hierdie omstandighede die 
beste is. Dit sluit koste en ‘n koste/voordele-analise in. Nóg die goedkoopste, nóg die heel duurste middel
is noodwendig die beste keuse.
· Vermy oormatige dosering
Die ou benadering om “skoon te doseer” moet totaal laat vaar word, maar nie deur die tempo van ondersoek en 
dosering van aangetaste diere te verminder nie! In terme van die bestuur van wurms moet die doel wees om slegs 
wanneer nodig, en dan slegs individuele diere, te doseer, sodat die balans tussen parasiet, gasheer en omgewing 
behoue bly. (Dit is wat die bestuur van wurms behoort te behels). Oormatige dosering veroorsaak dat slegs 
weerstandige parasiete oorleef. Noodsaaklike, geteikende dosering moet die nuwe uitgangspunt wees, maar dan
moet seker gemaak word dat elke behandeling effektief is.
· Behandel selektief
Dit is verkieslik om slegs daardie skape en bokke te behandel wat nie die huidige wurmdaging kan hanteer nie, 
maar indien 20% of meer van die diere in ‘n gegewe trop teen die wurms uitsak, is dit raadsaam om liefs almal te 
behandel. FAMACHA© is die ideale sisteem vir haarwurms en, soos gestel, blyk Kondisietelling volgens 
voorlopige waarnemings vir die nie-bloedsuiende wurmsoorte bruikbaar te wees.
· Behandel almal en bly
Hierdie benadering is ‘n totale afwyking van wat oor die afgelope eeu aanbeveel is. Indien alle skape gedoseer 
word, behoort hulle ná dosering in dieselfde kamp/weiding aan te bly. Dit sal voorkom dat die skape nuwe 
weiding met slegs die weerstandige parasiete wat dosering oorleef het, besmet. Met dosering tydens verskuiwing 
word die vatbare wurms verwyder en slegs dié wat dosering oorleef het (en dus weerstandig teen die betrokke 
middels is), se nasate ontwikkel op die nuwe weidings. Onwetend word daardeur vir weerstandige parasiete 
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geselekteer. In die meeste gevalle behoort die diere vir minstens 2-3 weke op dieselfde weiding te bly sodat 
hulle weer vatbare larwes kan inneem wat dan na die nuwe weiding geneem word. Moenie langwerkende 
middels vir hierdie doel gebruik indien die gedoseerde diere binne ‘n maand na die eindpunt van die nawerking
van kamp verskuif word nie, aangesien dit veroorsaak dat die diere nie voor die veskuiwing met vatbare wurms 
op weiding herbesmet kan raak om ernstige seleksie vir weerstandige wurm weerstand met die verskuiwing te 
veroorsaak nie.
· Verskuif eers en behandel later
Die enkel belangrikste faktor vir vookoming van weerstand is om diere nie tydens verskuiwing te doseer nie, 
maar óf ‘n aansienlike tyd tevore, óf slegs daarna. In laasgemelde geval word eers na die nuwe weiding 
verskuif en dan met dosering gewag totdat ongeselekteerde wurms hierop gevestig geraak het. Indien van die
diere ten tye van die verskuiwing aan kliniese wurmbesmetting ly, kan diesulkes wel gedoseer word, mits die 
nie-anemiese diere met rooi slymvliese ongedoseer gelaat word om ongeselekteerde wurms op die nuwe 
weidings te vestig.
E Hoe om die werking van die wurmmiddel te verbeter
· Doseer oor die tong
Deur die punt van die doseerspuit met dosering agter die brug van die tong te plaas, vind sluiting van die 
slukdermgroef nie plaas nie en beland die volle dosis in die grootpens waar dit stadiger opgeneem word. Dit is 
besonder belangrik vir sekere wurmmiddelgroepe soos die bensimidasole (sogenaamde “witmiddels”) en
makrosikliese laktone (die avermektine) wat vir doeltreffende werking daarop staatmaak dat die middel relatief 
lank in die bloed teenwoordig moet wees . Hierdie verlengde aktiwiteitsvlak (sogenaamde doodmaaksone) 
verbeter die doeltreffendheid van die middel teen wurms wat ‘n matige weerstand ontwikkel het. Die 
weerstandigheid van die wurms word egter nie verminder nie, maar net tydelik, gedeeltelik oorkom. Indien 
dosering egter sonder behoorlike sorg en nie, soos bo gestel, oor die brug van die tong geskied nie, kan veral 
twee ernstige gevolge ontstaan:
1. Die medikasie kan in die longe beland en longontsteking veroorsaak
2. Die tuit van die spuit kan deur die keelholte dring en ernstige infeksie veroorsaak. Wanneer ‘n skaap 
vorentoe spring, moet die toediener toelaat dat die spuit saam met die skaap beweeg en dit nie teëhou nie. Die 
dosering moet met geleidelike, egalige druk toegedien word, eerder as met ‘n kortstondige, oormatige sterk 
straal.
Oornag voerontneming
Indien diere 12 uur voor dosering met bensimidasole en klosantel uitgehonger word, word die wurmmiddel 
baie beter as andersins opgeneem. Daardeur word die parasiet meer effektief aan die middel blootgestel, die 
werking van die middel word verbeter en vroeë wurmweerstandbiedendheid word gedeeltelik oorkom.
· Herhaling van toediening
‘n Tweede toediening van bensimidasole en makrosikliese laktone (avermektiene) binne 12 ure na die eerste 
dosering, verhoog die doeltreffendheid en help veral om onopvallende wurm weerstand(een woord) te oorkom, 
terwyl dit nie die geval is indien ‘n eenmalige dubbeldosis gegee word nie. Dit beteken egter verhoogde
koste aan twee, in stedeplaas van een dosering.
· Verhoog die dosis
Dit geld slegs vir wurmmiddels soos die imidotiasole (bv. levamisool) wat op relatief hoë bloedvlakke 
staatmaak. In hierdie gevalle kan ‘n eenmalige dubbeldosis wel doeltreffendheid verhoog. Pas egter op, want 
levamisool het ‘n relatiewe lae veiligheidsgrens, tot die mate dat selfs 3 keer die aanbevole dosis probleme kan 
veroorsaak.
· Korrekte dosis en middel toediening
Eerstens is dit uiters belangrik om elke middel se etiket deeglik te bestudeer voordat dit vir die behandeling van 
diere aangewend word. In gevalle waar wurmmiddels blyk nie te werk nie, word dikwels vanselfsprekend 
aanvaar dat aan al die vereistes van dosering voldoen word. Tog word baie probleme veroorsaak omdat skape 
nie vooraf geweeg word nie, die doseerspuit nie gekalibreer en vir akkurate en herhaaldelike toediening getoets 
is nie, en die hoeveelheid spuitstof nie gekontroleer word met die getal skape wat behandel is nie. Daar moet 
ook in gedagte gehou word dat wurms maar slegs een van vele toestande is wat diere se produksie kan laat 
afneem.
· Langwerkende wurmmiddels
Terwyl langwerkende middels soos lekblokke wat wurmmiddels bevat, sowel as stadig vrystellende 
wurmmiddelformulasies neig om die effektiwiteit van middels te verhoog, kan laevlak blootstelling aan ‘n 
middel die moontlikheid van seleksie vir wurm weerstand soortgelyks verhoog. Hierdie benadering sal dus 
slegs tydelik effektief wees en moet slegs in spesifieke omstandighede gebruik word, bv. by speenlammers op 
groen weiding, of (met inagneming van moontlike voedselreste met gevolglike ontoelaatbaarheid vir menslike 
verbruik) vir diere wat vir bemarking afgerond word.
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 Mengsels (kombinasies) van wurmmiddels
Mengsels moet dikwels gebruik word wanneer meer as een “klas” van wurms gelyktydig bestry moet word, bv. 
lewerslakwurm en ‘n verskeidenheid van rondewurmsoorte, en dit is onvermydelik. Maar dit word ook 
aangewend met die doel om wurmweerstand teen te werk, met die teoretiese standpunt dat dit seleksie
vir weerstand kan vertraag. Hierdie is egter van min praktiese waarde indien enige weerstand teen enige van die 
bestanddele van die middels bestaan, soos reeds op bykans elke plaas. Verder het dit die ernstige nadeel dat dit 
weerstand wat teen die mengsel ontwikkel, verbloem indien daar nie met kort tussenposes hiervoor getoets 
word nie. Veral van belang is dat weinig boere in Suid-Afrika enigsins vir weerstand laat toets en dus is daar 
ook min laboratoria wat sulke toetse vir meer as ‘n handjievol boere kan uitvoer.
· Bokke verskil
Bokke metaboliseer wurmmiddels vinniger as skape, meer in ooreenstemming met beeste. Dit beteken 
dat bokke oor die algemeen ‘n hoër dosis moet ontvang, behalwe waar die moontlikheid van vergiftiging 
bestaan. Ongelukkig is baie wurmmiddels egter nie vir bokke geregistreer nie, of die aanbevole dosis vir 
bokke is dieselfde as vir skape, terwyl dit per kilogram meer soos dié by beeste behoort te wees. Dit bring 
mee dat die gebruiker geen eis het indien ‘n produk wat nie vir bokke geregistreer is nie, gebruik word, 
of (in die geval van die ander wat wel daarvoor geregistreer is) meer as die aanbevole dosis toegedien 
word en daar dan verliese gely word nie.
F. Effektiewe beplanning
· Maak gebruik van kenners
Ingeligte, ervare veeartse wat op hoogte is van die omgewing, boerdery sisteme en risikos, kan ‘n eenvoudige, 
praktiese, ekonomiese en effektiewe wurmbestuursplan opstel. Hulle kan indien nodig met helmintoloë 
konsulteer.
· Gebruik ‘n holistiese bestuursprogram
Tensy ‘n basiese beplande sisteem vir wurmbestuur toegepas word, sal die behandeling van die kudde reaktief 
en gegrond op krisisbestuur wees. Let egter daarop dat hierdie nie wys op konvensionele programdosering, 
waar alle diere met gereelde tussenposes gedoseer word nie. Inteendeel, dit beteken liewer om holistiese 
wurmbestuur toe te pas, soos in hierdie stuk uiteengelê. Aan die ander kant beteken die gebruik van enige 
program nie noodwendig dat daar te alle tye rigied daarby gehou moet word nie.
· Duidelike plan met dosering
Dit blyk moontlik dat die diere op die meerderheid plase óf te dikwels óf met ontoepaslike middels, óf op die 
verkeerde tye en sonder enige duidelike plan gedoseer word. ‘n Algemene fout is om alle diere te doseer as 
slegs ‘n paar vrek of tekens van swaar wurmbesmetting toon. Deur dosering met ‘n weldeurdagte plan by ‘n 
omvattende holistiese benadering in te skakel, kan ons oneffektiewe doserings, wat lei tot 
parasietweerstandigheid, uitskakel. Die plaaslike veearts kan hier van groot hulp wees.
· Buigsaamheid
‘n Doseer- en wurmbestuursplan moet buigsaam wees en ruimte laat vir veranderings in die weer, plaasbestuur, 
wurm weerstandeen woord, koste van middels en ander faktore.
2. Moontlike alternatiewe wurmbeheermaatreëls
· Roofswam
Swamme in die grond wat op rondewurms teer, kan die oorlewing van larwes grootliks beperk. Praktiese 
implementering hiervan lê egter nog ver in die toekoms.
· Ommeswaai van wurm weerstandeen woord?
Waar ‘n parasietstam op ‘n plaas weerstandig geword het vir wurmmiddels, kan ‘n vatbare parasietstam weer in 
die kudde ingebring word om sodoende die konsentrasie van weerstandigheid te verminder. Dit is tans egter 
nog ‘n gespesialiseerde metode wat moeilik is om sonder die hulp van ‘n kenner toe te pas.
· Proteïen aanvullings
Aangesien diere se weerstand teen en verdraagsaamheid vir wurmdaging op voldoende voeding berus, en 
proteïne as die belangrikste voedingstof geïdentifiseer is, kan die impak van parasiete teëgewerk word deur 
diere beter te voer. Om dit prakties te maak, moet ons egter weet hoeveel, van watter aanvulling en wanneer dit 
gegee moet word vir watter trop/klas dier, asook wat die koste/voordeel verhouding sou wees.
Plante met hoë tannieninhoud
Daar is aanduidings dat sekere plantsoorte soos Sericea lespedeza (armmanslusern) wat ryk aan tanniene 
is, ‘n matig onderdrukkende effek op wurmbesmetting en/of eierproduksie van die wurms het. Hoewel 
hierdie peulgewas soos lusern groot voordele vir stikstofvaslegging in die grond inhou, is die effek teen 
wurms tot dusver wisselvallig en is verdere werk nodig om die redes hiervoor uit te klaar.
· Ontwikkeling van entstowwe
Tans is immunisering as metode om parasiete op ‘n praktiese, ekonomiese metode te beheer, slegs ‘n ideaal. 
Tog is dit teoreties moontlik en indien huidige probleme daarmee oorkom kan word, mag dit ‘n kragtige 
maatreël word.



 Middels nie kragtens Wet 36/1947 vir wurmbeheer geregistreer nie
Wet 36/1947 is met die uitsluitlike doel daargestel om boere teen bemarking van ondoeltreffende middels van 
alle soorte te vrywaar. Pas dus op vir middels wat nie spesifiek vir wurmbeheer geregistreer is nie; dit is nie 
voldoende as dit wel as voerbyvoegsel geregistreer is, maar nie wurms insluit nie - nie net wurms as groep nie, 
maar doeltreffendheid moet teen elke wurmsoort waarvoor daar aansprake gemaak word, bewys word voordat 
sulke registrasie toegelaat word. Sonder bewyse dat die produk teen wurms doeltreffend is wanneer ander diere
onder dieselfde toestande (byvoorbeeld in dieselfde trop) wel aansienlike wurmladings huisves, is daar geen 
aanduiding vir die boer dat daar enige effek teen wurms is nie. Algemene aansprake soos dat diere sonder 
dosering “goed vaar” is nutteloos as bewys van wat die situasie sal wees wanneer die diere aan hewige 
wurmdaging blootgestel sou word.
3. Geïntegreerde parasietbestuur
Indien enige een van die reeds genoemde beginsels tot uitsluiting van ander toegepas word, sal dit beslis 
misluk. Koste-effektiewe, volhoubare bestuur kan slegs behaal word indien daar versigtig besluit word watter 
beginsels gesamentlik toegepas gaan word. Die besluit oor watter besinsels wel toegepas gaan word, kan slegs 
deur ‘n kundige persoon geneem word, wat op hoogte van plaaslike omstandighede is. So ‘n program sal 
vanselfsprekend in noue samewerking met die eienaar van die kuddes en plaas opgestel word. Of die betrokke 
boerderysisteem berus op bestaansboerdery, kleinskaal boerdery, kommersiële boerdery of stoetboerdery, bly 
die beginsels dieselfde. Slegs die samestelling en belangrikheid van die maatreëls wat gekies word om parasiete 
te bestuur, sal volgens omstandighede wissel.
4. Kontrolelys van aktiwiteite
Om die holistiese gebruik van al die beskikbare strategieë en beginsels vir parasietbestuur te implementer, moet 
die veeartsenykundige raadgewer ‘n volhoubare plan opstel. Die beginpunt is altyd ‘n basiese bestuursprogram, 
alhoewel dit soms ook nodig is om daaraan te verander sodat volhoubare parasietbestuur gehandhaaf kan
word. Eerstens moet die sleutelaktiwiteite van die kudde soos paartyd, lamtyd en skeertyd vasgestel word, 
asook die basiese weidingsprogram. Dan word die vereistes van ‘n effektiewe parasietbestuurstelsel daarby 
gevoeg. Beplanning is ‘n dinamiese, voortdurende proses en planne behoort indien doenbaar, jaarliks hersien te 
word. Deur die kontrolelys na te gaan, kan adviseurs seker maak dat alle toepaslike maatreëls oorweeg en 
korrek gebruik is. Maak seker dat die soort en relatiewe belangrikheid van parasiete op die plaas vasgestel is.

Geskryf deur prof. Gareth Bath en dr. Jan van Wyk, Fakulteit Veeartsenykunde,
Universiteit van Pretoria en dr. Faffa Malan, Intervet
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Duurste boerbok ram verkoop vir R32,000.00 deur Wiep Joubert van Reivilo aan Markus Fourie van Vryburg. 

Duurste Boerbok ooi verkoop deur Wiep Joubert van Reivilo vir R6,500.00 aan JABRA VAN WYK BOERDERY van Upington. 

Ghaapseberg Produksie Veiling 
11 Maart 2020 

Aangebied deur Noordkaap Lewende Hawe
Vryburg 

3/21/2020 Dier Groep Opsomming Vleissentraal Bosveld QUATRO BOERBOK PRODUKSIEVEILING

TOTALE VEILING

Dier Groep Verkoop Klein Omset Laagste Gemiddeld Hoogste

28 Boerbok Ram.Kudde 8 49000.00 4500.00 6125.00 8000.00

29 Boerbok Ram.Stoet 5 46500.00 6500.00 9300.00 11500.00

34 Boerbok Ooi.Kudde 30 87500.00 2000.00 2916.67 4000.00

35 Boerbok Ooi.Stoet 23 125400.00 3100.00 5452.17 18000.00

40 Boerbok Dragtige Ooi.Kudde 17 65400.00 3000.00 3847.06 5000.00

41 Boerbok Dragtige Ooi.Stoet 15 151200.00 3800.00 10080.00 43000.00

45 Boerbok Ooi Met Lam 1 2 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00

53 Kalahari Red Ooi.Kudde 3 10500.00 2900.00 3500.00 3800.00

54 Kalahari Red Ooi.Stoet 4 21200.00 4400.00 5300.00 5600.00

61 Kalahari Red Dragtige Ooi.Kudde 1 3600.00 3600.00 3600.00 3600.00

62 Kalahari Red Dragtige Ooi.Stoet 12 57800.00 2600.00 4816.67 7000.00

-----------------------------------------------------------------

Duurste ooi verkoop deur Kola Lotter
aan Ilse Lombard vir R43 000. 
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Greenstone Kalahari Reds en gasverkoper Bonisa Reds se veilingsuitslae:

Greenstone Kalahari Reds en gasverkoper Bonisa Reds het die 21ste Maart 2020hul Produksieveiling 
aangebied by Bona Bona Veilingskrale tussen Wolmaranstad en Klerksdorp. Bona Bona het gesorg vir die 
lekker eet en drinkgoed en die elite veilingsperseel was iets vir die oog. 

Top kwaliteit Kalahari Reds is aangebied en goeie pryse is behaal. Al die diere is verkoop. Kopers van heinde en 
verre het kom koop. 

CDP Afslaers wil graag almal bedank vir hul ondersteuning.

Die duurste ooi het 'n prys van R 9 500 behaal. Die 
koper was afwesig en wil graag anoniem bly.

Van Links Pa en Seun, Cobus Jnr en Cobus Meyer Snr 
met Corne Du Plessis die afslaer heel regs.

Die duurste ram het R 32 000 behaal. Die koper was Mr OV Mazibuka 
van Randburg.

Van Links: Corne Du Plessis, Cobus Meyer JNR, Carl, Mr OV Mazibuka, 
Charlotte-May, Cobus Meyer Snr en Christiaan.  

Ek sluit af met ‘n aanhaling uit die Dooie-see rolle: 
Span julle in om van alles te leer, 
reinig julle harte met alle wysheid, 

en in die oorvloed van julle verstandelike vermoëns,
ondersoek die wonder van julle lewensbestaan. 

Bly gesond en ingelig. 'Wanneer ek loop in 'n donker vallei, sal ek nie 
bang wees nie, want U is naby my...' (Psalm 23:4 NLV). Die son sal 

weer skyn. '...
Vriendelike groete, Michelle 
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