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Lot 12

Lot 13

Van links is Lourens Horn, Kyla Horn, Albie Horn, Louwan Horn, Corne Du Plessis en Mnr Dolf Kampman.

Van links is Juan Grant, LourensHorn, Louwan Horn, Albie Horn, PW Van Heerden en Corne Du Plessis.

Albie Horn het die duurste ram verkoop, lot 13, vir R70 000 aan Mnr Dolf Kampman van Mozambiek. Lot 12, ook
Albie Horn, is aanlyn verkoop aan Mnr Shaun Keeny van Rustenburg vir R50 000. Lot 1, ook Albie Horn, is verkoop
vir R44 000 aan Corne en Carlin van Staden van Vereeniging.
Lotte 19 & 20 is verkoop vir R26 000 elk, lot 21 het R38 000 behaal en lot 22 R17 000.
Hierdie briljante en immer suksesvolle veiling was aangebied deur CDP Auctioneers – Corne Du Plessis .

ITEM
KR COM EWE
KR COM EWE PREG
KR STUD EWE
KR STUD EWE + LAMB
KR STUD EWE PREG
KR COM RAM
KR STUD RAM
KR EWE
SEMEN

QTY
8
13
25
5
30
6
9
1
50

MAX AMT
11 000
16 500
23 500
14 000
51 000
38 000
70 000
12 000
200

AVE AMT
7 656,25
9 307,69
12 390,00
12 500,00
14 358,33
18 166,67
33 777,78
12 000,00
200

MIN AMT
4 750,00
5 000,00
0,00
11 000,00
9 000,00
0,00
0,00
12 000,00
0,00
Turnover - Omset

TOTAL
61 250,00
121 000,00
309 750,00
62 500,00
430 750,00
109 000,02
304 000,02
12 000,00
10 000,00
1 420 250,04

Josef Kleynhans, van Dhidejag Boerbokstoet het die ooi, Nebula, vir ‘n ongelooflike
prys van R51 000 verkoop. R51000 is ‘n nuwe SA rekord vir die duurste Kalahari Red
ooi. Jan Venter van Blyde Kalahari Reds, Hoedspruit is die trotse nuwe eienaar van
Nebula.

Greenstone
Kalahari Reds

Kalahari Red bokke: Gehard en
Winsgewend
By Annelie Coleman
April 21, 2020

Die beproefde ekonomiese waarde van die Kalahari Red-ras het Cobus Meyer gemo�veer om bokproduksie op die
familieplaas naby Leeudoringstad uit te brei. Hy het aan Annelie Coleman gesê dat die ves�ging van sy Greenstone
Kalahari Red bok-stoet die beste besigheidsbesluit was wat hy nog ooit geneem het.
Cobus Meyer, wat op 1 000ha naby Leeudoringstad in Noordwes boer, sê die gereelde droogtes in dié wêreld maak
het dit noodsaaklik gemaak om die familieboerdery uit te brei.
Aangesien hulle 'n betreklike klein plaas vir die omgewing het, was horisontale uitbreiding nie 'n opsie nie; hulle
moes ver�kaal uitbrei om waarde toe te voeg.
Na 'n gedetailleerde ondersoek het Meyer en sy pa, Cobus Sr, op Kalahari Redbokke besluit, omdat hulle beïndruk
was met die ras se gehardheid, aanpasbaarheid, vrugbaarheid en uitstekende vleisproduksie. In 2009 het hulle die
Greenstone Kalahari Red Goat stoet geves�g.
Die klimaat in Noordwes is een van uiterstes. Die temperatuur daal tot onder 0 ° C in die winter en neem toe tot die
lae veer�gs in die somer. En hoewel die plaas 'n gemiddelde jaarlikse reënval van 550 mm kry, is die streek gereeld
onderhewig aan droë tye. Onder hierdie toestande het Meyer 'n geharde bokras nodig gehad.
Kalahari Reds het aan al sy vereistes voldoen, want dit is ideaal vir ekstensiewe boerderytoestande en is 'n werklik
ekonomiese ras. Boonop is hulle bekend vir versnelde groei, en is dit ideaal vir kommersiële vleisproduksie.
'Die punt is dat daar geld uit Kalahari Reds verdien kan word.' Die vraag na hierdie bokke is baie groter as die
aanbod, en dit beteken die beste pryse vir stoet- en kommersiële telers, sê hy.
Hy het besluit om terug te keer na die plaas, en daarom was dit belangrik om 'n winsgewende onderneming te vind
wat kan bydra tot die inkomste van sy huishouding sowel as die van sy ouers.
Die boerdery se beesvleisproduksie het tot s�lstand gekom weens die droogte, en die bokke vorm nou die primêre
bron van inkomste.

Intensiewe teling
Die bokke word op 200 ha aangehou en intensief geboer. Die gebied is verdeel in ses kampe van 2ha elk, met Smutsvingergras (Digitaria eriantha), twee veldkampe van 40 ha, en 108 ha bykomende weiding wat by die Smuts-vinger
aangeplant is.
Die natuurlike veld bestaan hoofsaaklik uit rooi gras (Themeda triandra). Die houtag�ge komponent bevat
rosyntjiebos (Grewia ﬂava), karee (Searsia lancea) en soetdoring (Vachellia karroo).
Die kampe van 40 ha word roterend bewei en die kudde word verskuif soos nodig. Die 2ha kampe is gereserveer vir
ooie wat lam en ooie met lammers. Die inheemse ooie het daagliks 30 minute toegang tot 'n lusernland van 1 ha, ses
weke voor en na lamtyd.
Die lammers het vanaf die geboorte onbeperkte toegang tot kruipvoer. Kruipvoeding verminder speen stres,
aangesien die lammers teen daardie tyd al gewoond is aan droë rantsoene.
Die kudde van Greenstone bestaan uit 350 ooie en sewe ramme en het 'n lampersentasie van 170%. Die lammers,
met 'n gemiddelde geboortegewig van 3,3 kg, word teen 30 kg gespeen.
Top-ooie word in feno�piese groepe gesorteer, gesinchroniseer deur ooie met progesteroon vir 10 tot 12 dae te
behandel om estrus te sinchroniseer.
By die teling word die ooie met toepaslike ramme gepaar om goed gebalanseerde bokke te teel wat aan die stoet se
rasstandaarde voldoen. Een ram word gebruik vir 10 tot 20 gesinkroniseerde ooie.
Die res van die kudde word in groepe van tussen 20 en 50 ooie per ram vir 'n paringstyd van 42 dae verdeel. Ooie
word een keer per jaar gepaar.
Die kudde word in twee paringsgroepe verdeel vir makliker bestuur. Die eerste word in Maart en April by die ramme
geplaas, en die tweede paring word in Oktober en November uitgevoer.
Ooie wat nie drag�g word nie, kry 'n tweede kans; diegene wat dit nie in die tweede siklus doen nie, word uitgeskot.
“Ongeveer 99% van die ooie word drag�g in die tweede siklus, wat ons erkenning gee aan die uitsonderlike
vrugbaarheid van die ras,” sê Meyer.
Beproefde gene�ka
Die eerste Greenstone-bokke is in 2009 aangekoop. Meyer het van die begin af aangedring op topgene�ka. Hy het
55 ooie gekoop van Tollie Jordaan, een van die pioniers van die Kalahari Red-teling in die land. Hy het ook die ram
van Jordaan se Suid-Afrikaanse Reserwekampioen gekoop.
Hierdie diere vorm die kern van die Greenstone-stoetery. Gene�ka van ander baanbrekers telers, naamlik Albie
Horn, Ben Vorster en André Pienaar, is ook deur die jare bekendgestel.
Meyer het op stoeteling besluit om op�male waarde toe te voeg in die proses van ver�kale uitbreiding. Hy voer aan
dat dit feitlik dieselfde kos om 'n stoetdier as 'n kommersiële dier mee te boer, terwyl die opbrengs op 'n stoetdier
aansienlik hoër is.
Die instandhouding van 'n stoetery dra egter bykomende koste, soos die bywoning van skoue, bemarking,
skouvoorbereiding en voorraadbestuursprogrammatuur.
Aanvanklik het die plaas geen infrastruktuur gehad vir bokke nie. Gewone heinings moes dus vervang word met
jakkalsvaste omheining, en bokhanteringsfasiliteite moes gebou word.
Meyer het gekies vir ontwerpe wat deur die Landbounavorsingsraad voorsien is.
Hy het self die fasiliteite gebou en sê dat alle moontlike vereistes van die diere in ag geneem word. Terwyl 'n bok
byvoorbeeld die hele dag in die reën kan staan, moet dit snags droog bly. Om hierdie rede word die dakkraal en penne toegemaak. Deur die kudde te kraal beskerm hulle ook teen diefstal en roof.
Die res van die fasiliteite sluit 'n breek- en sorteerpenne in, wat die hantering baie vergemaklik.
“Dit het my die arbeidskoste laat besnoei, omdat die vloei van die ontwerpe dit moontlik maak dat twee of drie
mense die hele kudde gemaklik kan bestuur.”
Meyer moes soveel as moontlik, so vinnig as moontlik, oor die ras leer. Om dit te bereik, het hy inspeksiekursusse
bygewoon, by die Sentraal-Binnelandse Boerbokklub aangesluit, soveel as moontlik oor Kalahari Reds gelees en
telers besoek.
'Ek kan nie eers begin beskryf hoeveel ek by ander rolspelers in die bedryf geleer het nie. Hul kundigheid,
ondersteuning en advies was van onskatbare waarde om die Greenstone-stoetery op die standaard te kry wat ek wil
hê, ”sê hy.

Ras standaarde
Die ideale Greenstone-ram is gebalanseerd, baie manlik en teel lammers van gehalte wat aan die amptelike
rasstandaarde voldoen. So 'n ram moet die hele jaar deur die toptoestand handhaaf, ook in die teelseisoen.
Greenstone-ooie moet vroulik en vrugbaar wees. Hulle moet voldoende melk produseer en gesonde, goed geplaasde
en ontwikkelde uiers hê, soos vereis deur die Kalahari Red-standaarde.
Die ideale ooi moet gemaklik verskeie lammers kan grootmaak.
Top vleisproduksie en hoë karkasgewigte is ook noodsaaklik.
'Ek selekteer bokke met die kommersiële teler in gedagte. As stoe�e ler is dit my verantwoordelikheid om
teelmateriaal te voorsien wat bydra tot die winsgewendheid van sy kudde op lang termyn. Vir kommersiële telers
om hierdie doel te bereik, benodig hulle topvleisproduksie en funksioneel doeltreﬀende bokke, ”sê Meyer.
Siektebeheer
Kalahari-Reds is bestand teen siektes, wat bestuur vergemaklik en insetkoste verlaag.
Meyer het gesê dat die buitengewone funksionele eﬀek�witeit van die ras 'n bonus is.
Die kraal en houpenne word onberispelik skoon gehou om die verspreiding van siektes te voorkom, en om bosluise
en ander ektoparasiete te beperk. Meyer hou 'n trop Australorp-hoenders in die kraal en penne om parasiete en
vlieglarwes in toom te hou. Hy sê die voëls vorm 'n integrale deel van die biosekuriteit.
Die bokke word jaarliks ingeënt teen kleinsiekte soos tetanus en botulisme. Hulle word volgens die FaMaCha (Faﬀa
Malan Chart) teen draadwurm behandel, en word teen slenkdalkoors en ensoö�ese aborsie (chlamydiose) ingeënt.
Laasgenoemde word gewoonlik veroorsaak deur Chlamydia psi�aci-bakterieë, wat in die ingewande van gesonde
bokke voorkom. Die siekte versprei gewoonlik tydens lamtyd onder bokke.
Die FaMaCha-stelsel is in Suid-Afrika ontwikkel deur die dokters Faﬀa Malan, Gareth Bath en Jan van Wyk om
dwelmweerstandige wurms te bekamp. Dit behels die bestudering van die kleur van die slymvliese by skape en
bokke.
Bloedarmoede word beoordeel aan die hand van 'n kaart om die erns van parasi�ese infeksie te bepaal.
Die diere word ook geïnokuleer teen pasteurella, 'n aansteeklike siekte wat veroorsaak word deur die Pasteurella
multocida-bakterie. Meyer sê dit kan veral by jong diere tydens speen erg verwoestend wees, en is 'n algemene
oorsaak van mortaliteit en ster�es by lammers, veral dié wat nie voldoende biesmelk ontvang het nie.
Meyer selekteer streng vir diere met 'n dieprooi, eweredige kleur. Eenvormige gekleurde diere onderstreep die
gene�ese integriteit van die ras en voorkom veelkleurige lammers.
Hy pas streng seleksiekriteria toe met betrekking tot bouvorm: ooie sonder twee goed gedeﬁnieerde spene word
uitgeskot om speenprobleme in hul nageslag te voorkom, aangesien dit 'n invloed kan hê op die ooi se vermoë om
lammers eﬀek�ef groot te maak.
Die Greenstone-seleksiekriteria is gebaseer op die amptelike Suid-Afrikaanse Kalahari Red-stoetrasstandaarde.
Meyer benadruk dat die teel van funksionele en aanpasbare bokke die wins maksimeer.
Phone Cobus Meyer on 083 512 0629, or email him at gsncobus@gmail.com.

VOEDING

ILSE LOMBARD

TYE WAAR VOEDING ‘N BELANGRIKE ROL SPEEL:
PRIKKELVOEDING
TYDENS PARING TOT ‘N MAAND NA PARING
2-6 WEKE VOOR LAM
EERSTE MAAND NA LAM
EERSTE SES MAANDE VAN LAMMERS
Bokke is blaarvreters en daarom het hul 23% vesel in hul dieet nodig waar skape slegs 14% vesel benodig. Daarom is
dit goed om ‘n saamgestelde mengsel of bokkorrel te gebruik wat vir bokke saamgestel is.
Dit is altyd raadsaam om van ‘n voedingskundige gebruik te maak. Hul kan vir jou ‘n mengsel saamstel met produkte
wat jy beskikbaar het en van goeie raad in jou gebied met die toestande wat heers, bedien.
Die volvoermengsel wat ek gebruik:
∙ Molatek se skaapvetmes 200kg
∙ Katoen oliekoek 100kg
∙ Mielies 400kg
∙ Lusern 300kg
∙ Swael 5kg
∙ Voerkalk 10kg
Lusern is die beste, maar ook die duurste. Enige ander ru-voer kan gebruik word. Dit is ook nie altyd nodig vir ‘n
volvoer nie. In die somer loop my bokkies op die veld met ‘n goeie produksie lek, bv. Meester 20 of Maxiwol klaar
gemeng vir die drag�ge ooie en ‘n fosfaatlek vir die droë ooie. Sorg altyd vir genoeg ru-voer.
Maak bokke gewoond aan hul kos deur korrels stadig te vermeerder oor 7 dae tot hul die regte hoeveelheid kry om
sodoende diarree te voorkom.
Sorg vir ‘n goeie voeding 2-6 weke voor lam, a�angende van hul kondisie, tot minstens ‘n maand na lam, sodat hul
genoeg melk produseer.
Ek voer my lammers van twee weke ouderdom af tot ses maande ‘n volvoer sodat hul mooi kan uitgroei. Die eerste
ses maande is die belangrikste tyd in ‘n bok se lewe, as hul dan nie goed kos kry nie, word hul nooit bok nie!
PROTEINE – LAAT GROEI EN BOU SPIERE!
Moenie lammers wat moet groei net energie kos bv. mielies gee nie. Hulle moet groei en spiere bou en het proteïne
nodig vir dit.
ENERGIE – MAAK VET.
Energie kos is baie goed om te gee as daar baie koue toestande heers.

Foto: Albie Horn

VOEDING (veronderstel
ooie lam Oktober)
MAAND
Augustus

WANNEER OM WAT TE
DOEN

PRODUK

Maxiwol klaar gemeng
as lek en ooi laktasie
korrels

September

4-6 weke voor lam, sorg
vir genoeg ru-voer of
groenvoer weidings.
Energie in lekvorm en
200gram korrels per ooi
2-4 weke voor lam gee
‘n volvoer sowat 300500gram per ooi per
dag en ‘n produksie lek

Jou eie voermengsel of
ooi laktasie korrels.
Maxiwol klaar gemeng
of ‘n produksie lek, as
lek
Ooie begin lam. Sorg vir Ooi laktasie korrels of
genoeg kos en skoon
jou eie voermengsel.
water in lamhokke. Die
eerste twee weke nadat
die ooi gelam het, gee
ek 1kg volvoer per ooi
in oggend en 1kg in
aand en ook lusern.
Daarna verminder ek na
gelang van toestande.
Gee lammers van 2
Lammers, jou eie
voermengsel of
weke ouderdom af tot
op ses maande volvoer, lamkruipvoer korrels,
later lam groeikorrels.
droë bokke op groen
Raadpleeg jou
weidings ‘n sout en
fosfaatlek.
Gee bokke ‘n oorgangs
lek omdat gras se
voedingswaarde
afneem.
Gee bokke ‘n hoë
energie lek en altyd
genoeg vesel en
volvoerkorrels indien
nodig.

Bv. Voermol Superfos

Oktober

Somer

voedingskundige.
Herfs

Winter

Molatek Meester 20
Eie mengsel of ooi
korrels.

LammerVoeding
Farming Meat Goats deur Barbara Vincent

'n Ooi kan ‘n oorvol uier hê en haar lammers kan gereeld suig, maar na ‘n dag of wat sal jy
agterkom dat die lammers dunnerig is, en selfs in sommige gevalle bewe. Die probleem is
dikwels as gevolg van geblokkeerde spene, maar selde as gevolg van onvoldoende hoeveelheid
melk. Om te voorkom dat bakterieë gedurende die laaste paar weke van dragtigheid in die speen
in beweeg, vorm daar ‘n “prop” van wasagtige materiaal (keratien) in die speenkanaal.
Normaalweg verwyder die eerste suig die “prop”, wat die biesmelk en dan die melk laat deurvloei.
Soms is die “prop” egter te hard en dik of die suigaksie van die lam nie sterk genoeg om dit te
verwyder nie, die lam word dus uitgehonger en ontwater. Die “prop” moet verwyder word, anders
sal die lam sterf. Die “prop” is nie moeilik om te verwyder nie. Was die uier deeglik met warm
water om stof en enige ander vuiligheid. Druk elke speen liggies. U moet 'n klein stukkie
materiaal sien aan die eindpunt van die speen, wat u met die rand van u nael versigtig kan
verwyder. In hardnekkige gevalle kan 'n menslike borspomp gebruik word. 'n Ander
voedingsprobleem is die gevolg van lammers wat na 'n moeilike geboorte baie swak is. Hulle mag
hulp benodig om lank genoeg te staan om voldoende biesmelk te ontvang.
Die voordeel daaraan om lammers hul eie moeder se biesmelk en melk te gee, is
dat hulle dieselfde reuk as hul ma sal ontwikkel, wat die kanse op verwerping deur die moeder
verminder. As 'n lam baie swak of vroeggebore is, gee ons vyf of ses voedings per dag vir die
eerste twee dae. By die eerste voiding word 50 ml aangebied; as die lam alles drink, word die
hoeveelheid met 25 ml per voer verhoog
totdat die lam tevrede is.
'n Lam kan suig, maar nie 'n behoorlike vakuum vorm nie. Daar is drie algemene oorsake
vir hierdie problem:
• Die ooi het spene wat sleg gevorm is - dubbele of visstert-spene, blinde spene of spene wat te
groot is vir die lam se mond.
• Die lam het 'n gesplete verhemelte en sal ongelukkig uit geskot moet word - as die lam probeer
suig, vloei die melk dikwels uit sy neus.
• Die lam het 'n misvormde kakebeen en moet uitgeskot word.
Sommige produsente hou 'n lam met 'n misvormde kakebeen, maar 'n bok wat nie goed voed nie,
sal nie goed groei nie, en die toestande is dikwels oorerflik.

Kunsmatige voeding
Soms het 'n ooi geen melk nie, as sy 'n baie traumatiese geboorte gehad het of haar hormone het
nie korrek ingeskop nie. Daar is verskillende maniere om dit aan te pak.
• Bel die veearts as die melk van die ooi nie binne 'n uur na geboorte afgekom nie. Die veearts
kan die ooi 'n inspuiting van oksitosien gee, wat vinnig werk om die melk af te skei. Dit moet so
gou as moontlik gedoen word omdat die spysverteringskanaal van die lam slegs vir ongeveer 12
ure ontvanklik is vir die teenliggaampies in kolostrum.
• As 'n ander ooi haar lammers in dieselfde tyd verloor het as wat die probleem voorkom, kan
hierdie ooi as surogaatmoeder ingespan word.
• As u nie 'n surogaatooi het nie, sal u die lam moet melk gee met ‘n bottel. Daar is baie goeie
produkte beskikbaar. Hulle kom in poeiervorm en is beskikbaar by veeartse of voerwinkels.
As daar geen biesmelk bekombaar is nie, kan kunsmatige biesmelk gegee word.
Die formule (verhit tot 38 ° C) hoef net vir die eerste 2 dae gegee word en dan kan die lam
op volroommelk, poeiermelk, vars melk of bokmelk geplaas word dit lyk nie of dit 'n
verskil maak nie.
Kunsmatige biesmelk
• 1 L volroommelk, vars of poeier
• 1 geklitste eier
• 1 teelepel suiker
• 1 eetlepel lewertraan (Cod liver oil) of kookolie.
Meng al die bestanddele saam. Gee 50 ml vir die eerste voeding en verhoog dit met 25 ml per
voeding totdat die lam ooglopend tevrede is.
As u kookolie in plaas van lewertraan in die formule gebruik, moet u vitamien A, E, D en C
druppels byvoeg word.

Die belangrikheid van natuurlike biesmelk
Natuurlike kolostrum bevat immuunglobuliene (teenliggaampies) wat noodsaaklik is vir die
gesondheid en groei van lammers, aangesien hulle gebore is met 'n onderontwikkelde immuunstelsel en geen teenliggaampies het nie.
In bokke kan teenliggaampies nie die plasentale versperring oorsteek nie, pasgeborenes is dus
baie afhanklik van biesmelk binne 12 uur na geboorte.
Lammers word ook gebore met baie lae hoeveelhede vitamien A, D en E, omdat, soos
teenliggaampies, hulle nie die plasentale versperring kan oorsteek nie. Hierdie vetoplosbare
vitamiene is van groot belang en biesmelk is die primêre bron. Dit is die rede waarom lammers
met bottelvoeding volroommelk moet kry, anders sal hulle nie hierdie vitamiene kan opneem nie.
Die wateroplosbare B-vitamiene ontvang die lam ook vanuit die kolostrum.
Kolostrum is so belangrik dat 'n lam wat nie natuurlik of kunsmatige biesmelk ontvang nie, binne
tien dae na geboorte kan sterf.

Gevriesde kolostrum moet nie teen 'n te hoë temperatuur ontdooi word nie. Dit moet
ontdooi teen hoogstens 49 ° C en by 38 °C gegee word. As u die biesmelk teen ‘n te hoë
temperatuur ontdooi sal die proteïene wat die teenliggaampies vorm, denatureer, die
teenliggaampies word dus vernietig en die biesmelk is dan nutteloos.
Plaas die bottel met die biesmelk in 'n beker met warm (nie kokende) water om dit te ontdooi.
Roer die inhoud verskeie kere tydens die opwarming om seker te maak dat die biesmelk in
kontak met die warm water aan die buitekant van die bottel nie te warm word nie.

voeding vir ouer bokke
Farming Meat Goats deur Barbara Vincent

Voeding vir ouer bokke
Die voedingsbehoeftes van ouer bokke (6 maande +) is basies dieselfde as dié van lammers
- water, energie, proteïene, vitamiene, minerale en ruvoer in hoeveelhede wat afhang
van verskillende faktore: ouderdom, geslag, teelstatus (dragtigheid), laktasie, liggaamsgewig en
seisoen.
Die besluit om addisionele voiding te gee hang af van die beskikbare voer op die eiendom, koste
en of dit belangrik is vir bokke, soos vee vir die vleismark, om vinniger te groei en / of swaarder
te wees vir 'n spesifieke mark.
Bokke het vyf basiese voedingsbehoeftes:
1 water - bokke benodig toegang tot water vanaf drie of vier dae oud;
2 energie - dit is hoofsaaklik afkomstig van koolhidrate wat bestaan uit suikers, stysel en
vesel. Energie word ook verkry deur vette. Hierdie voedselelemente word omgeskakel na vlugtige
vetsure in die rumen deur bakterieë; die sure word opgeneem en as energie gebruik;
3 proteïene - dit is 'n bron van aminosure vir proteïensintese en 'n bron van
stikstof vir rumenbakterieë;
4 minerale - daar is nie presiese vereistes vasgestel nie, maar wel basiese behoeftes
bekend;
5 vitamiene - slegs klein hoeveelhede is nodig, maar 'n gebrek aan enige vitamien verskyn in die
vorm van stadige groei, growwe hare, 'n gebrek aan energie of 'n boeppens. Vitamiene meestal
A, D en E ontbreek. Bokke sintetiseer vitamien C in hul weefsel en vitamien K
(noodsaaklik vir bloedstolling) en vitamiene B-groepe (behalwe B12, kobalamien) gevorm deur
bakterieë in die rumen.
Energie
Bokke het energie nodig vir onderhoud en produktiewe prosesse. Dit word deur die ensieme
vrygestel, wat
geproduseer word deur ruminale mikrobes aan die begin van die spysverteringsproses. As bokke
nie voldoende voer het nie, of voer wat moeilik verteerbaar is, omdat dit gelignifiseer het
gedurende herfs of vroeë winter, sal hulle nie aan hul energiebehoeftes voldoen nie, met verskeie
nadelige gevolge.
Energietekorte lei tot verlaagde groeitempo by lammers en speenkalwers, met 'n lae
vrugbaarheid, verminder weerstand teen parasiete en siektes en in ernstige gevalle soos
hongersnood weens droogte, dood.
Plantselwande bevat lignien, wat struktuursterkte gee en toeneem met verloop van tyd. Teen laat
herfs of vroeë winter het weiding in baie dele droog geword en verbruin. Hierdie weiding bevat
gewoonlik 'n groot hoeveelheid
van onverteerbare silika, wat beteken dat daar minder metaboliseerbare energie beskikbaar is en
aanvullende voeding kan nodig wees. Die ruminale bakterieë wat vesel afbreek
van plantselle vind dit moeilik om lignien af te breek, so hoe meer lignien daar in die voer is hoe
minder is die energie wat deur die spysverteringsproses vrygestel word.

Proteïene
Die weefsel van die liggaam bestaan hoofsaaklik uit water en proteïene. Proteïen bevat die
stikstof
benodig deur die ruminale mikroörganismes om hul eie proteïne te vervaardig, wat bestaan uit
die aminosure wat later deur die bok verteer word.
As die proteïeninname van die bokke te laag is, sal die vertering van koolhidrate vertraag word.
Hierdie sal die groeitempo, dragtigheid, laktasie, vrugbaarheid en algemene toestand van
lammers en volwasse bokke beïnvloed. 'n Lae groeitempo beteken 'n langer tyd voordat die
markgewig bereik word.
By dragtige diere kan 'n dieet met 'n baie lae proteïeninhoud lei tot aborsies; lakterende diere
produseer onvoldoende melk om hul lammers te onderhou.
Etikette op sakke met bokvoerpille bevat 'n lys van die ru- proteïeninhoud (RP) van die
voer. Hierdie syfer word bepaal deur die totale stikstofinhoud van die voer vermenigvuldig dit
met 6,25
(omdat die meeste proteïene ongeveer 16% stikstof bevat).
Die stikstofkonsentrasie × (100/16) gee 'n rowwe meting van proteïeninhoud. Die
persentasie ru-proteïen sê nie hoeveel proteïen eintlik beskikbaar is nie - sommige
proteïen is nie beskikbaar nie omdat dit gebind is aan die vesels van die voer as gevolg
van hitteskade. Hitteveroorsaak 'n reaksie tussen die proteïene en koolhidrate in voer,
en verander die proteïen so dat dit aan die vesel gebind word en onverteerbaar of onbeskikbaar is.
Ureumvergiftiging: Ureum kan 'n baie nuttige en redelik goedkoop proteïenaanvulling wees,
maar dit moet geleidelik oor 'n periode van drie weke of so in die dieet ingefasseer word.
Ureum is 'n belangrike natuurlike verbinding in die fisiologiese prosesse van bokke, maar kan
baie giftig wees as dit te veel gebruik word. Die meeste ureum wat in die lewer gevorm word,
word uitgeskei deur die niere gaan 'n gedeelte in die rumen in waar dit na ammoniak
gehidroliseer word en dan gebruik word vir proteïensintese. Oormatige hoeveelhede ureum
kan lei tot opbouingvan ammoniak.
Ureum moet nie meer as 'n derde van die totale ru-proteïen in voer of ruvoer-diëte uitmaak nie en
nie meer as die helfte in 'n konsentraat-dieet nie. Daar word algemeen geglo dat 'n vlak van
44 g / 100 kg liggaamsgewig in voer akute toksisiteit tot gevolg sal hê.
Ru-proteïen word gewoonlik in twee soorte verdeel: rumen-afbreekbare proteïen (RDP) en
onverteerbare dieetproteïne (UDP), wat nie deur die rumen verteer kan word nie. RDP sluit enige
nie-proteïen stikstof soos ureum in. As die dieet meer RDP verskaf as wat daar Metaboliese
Energie beskikbaar vir mikrobiese proteïensintese, skakel in die lewer die oortollige stikstof om
na ureum wat dan is deur die niere uitgeskei.
Ruvoer
Ruvoer is baie belangrik vir dieetvesel en behoort ongeveer 3% van 'n bok se liggaamsgewig
in die dieet uit te maak daagliks; bokke kan daagliks tot 10% eet. As hulle nie al die hooi wat
aangebied word, eet nie, verminder dit dan met ongeveer 25% per dag tot die bokke al die hooi
eet wat voorsien word. Volwasse bokke verbruik elke dag 1–1,5 kg hooi. As daar is 'n goeie blaar
weiding in die vorm van struike en houtagtige onkruide beskikbaar is behoort daar geen
probleem te wees vir bokke om genoeg vesel in te neem nie. As daar egter nie genoeg blare is
nie, moet 'n goeie gehalte lusernhooi, of enige hooi van goeie gehalte soos gars of gras klawer
hooi, ens. gevoer word. Die tipe hooi wat u kies hang af van die plaaslike beskikbaarheid en
koste. As u laekostehooi kies, let op die proteïenvlakke - sommige hooi het so min proteïen dat
dit meer as strooi as hooi kwalifiseer! In die meeste gevalle word hooi die beste geoes net
voordat dit blom, wanneer proteïene en voedingvlakke op hul hoogste is. Hooi wat laat in die
seisoen geoes word nadat dit begin lignifiseer het en die sade daarvan begin afval het, sal baie
minder verteerbaar wees. As die gelignifiseerde hooi swaar gekry het onder swaar reën is daar
baie min proteïene daarin, want die reën sal dit uitspoel.
Bokke vermy dikwels baie growwe hooi wat hoofsaaklik uit stingels met min blaarmateriaal
bestaan. Dikwels word duur lusernhooi, tensy die bokke baie honger is, vermors omdat
bokke dikwels net die blare vreet en die growwe stingels ignoreer. As hulle baie honger is
mag hulle die stingels eet. 'n Eenvoudige oplossing vir die probleem is om die lusernhooi
deur 'n meule te plaas en dit dan as kaf te voer. Lusern kan gekoop word as kaf of

Daaglikse voedingsbehoeftes
Verskillende klasse bokke benodig verskillende voedingsvlakke volgens hul ouderdom,
liggaamsgewig, teelstatus, markvereistes, dragtigheid, aktiwiteitsvlak, tyd van die jaar.
'n Droë ooi wat 50 kg weeg, benodig 1,5-1,9 kg droëmateriaal (DM)elke dag.
'n Lakterende ooi met 'n soortgelyke gewig benodig 2,3–3 kg. Vir elke liggaamsgewig
van 9 kg,moet DM-inname met 300 g verhoog word.
Hieronder word die basiese vereistes vir groei, laktasie en instandhouding van
liggaamsgewig en toestand gegee.
1 Die daaglikse inname van CP (ru-proteïne) vir lakterende diere behoort 13% van die DM te
beloop.
2 Die daaglikse inname van CP vir droë ooie moet ongeveer 10% van die DM beloop.
3 Lammers benodig 'n CP van 17% omdat hulle groei. Lammers bedoel vir die uitvoer
mark ontvang 'n rantsoen wat 22,5% CP bevat omdat vinnige gewigstoename nodig is.
4 Voer moet 18–30% vesel op DM-basis bevat.
5 'n Daaglikse voerinname gelykstaande aan 1% van die liggaamsgewig is nodig vir die
instandhouding van energie.
6 Vir elke 600 ml melk wat geproduseer word, moet 100 g energie ingeneem word.
7 Kalsium (Ca) en fosfor (P) word benodig in die verhouding Ca 2: P 1 om problem
te vermy.Dieetkalsium behoort 0,4–0,8% uit te maak van die DM en fosfor kan 0,4%
van die dieet (DM) wees.
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Mineraal
Behoeftes
Mikro- Mineraal Behoeftes van ‘n volwasse vleisbok
Elemente

Dragtigheid
Kobalt, dpm
Koper, dpm
Jodium, dpm
Yster, dpm
Mangaan, dpm
Selenium, dpm
Sink, dpm

0.10
10
0.50
50
40
0.30
30

Laktasie
0.10
10
0.50
50
40
0.30
30
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