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Savanna bokke is bekend vir hul vrugbaarheid en goeie moedereienskappe. Tattie verduidelik dat hulle gereeld meerlinge produseer en sy lampersentasie tussen 180 en 190% is .

Tattie Scholtz teel Savanna -bokke in die Griekwastad-omgewing en is voorsitter van die
Savanna-klub van Suid-Afrika. As u met hom praat, word u eers opgewonde oor sy
entoesiasme vir die ras en later, sodra u die wiskunde gedoen het en die feite nagegaan
het, besef u dat daar meer aan hierdie ras is as net praat.
Tattie sê Lubbe Cilliers het oorspronklik die Savanna geteel uit inheemse veldbokke in die
Douglas-omgewing. Die bokke kom hoofsaaklik in die Noord-Kaap voor, hoewel hulle ook
in die Oos-Kaap en Namibië geteel word. Kleiner getalle Savannas kan ook in ander dele
van die land voorkom, maar die waarde van hierdie ras is nog nie ten volle gerealiseer
nie.
“Daar is baie belangstelling in Savanna-bokke uit Uganda, Kenia, Senegal en Maleisië, en
ons het reeds na die lande begin uitvoer. Die Savanna is 'n geharde en aanpasbare
inheemse ras, en sy pigmentasie beskerm hulle teen die woeste Afrika-son. Vanweë hul
los vel het hierdie bokke ook 'n goeie weerstand teen bosluise. ”

Van naweekboer na stoetteler
Savannas is bekend vir hul uitstekende moedereienskappe. Tattie sê dit is wat sedert sy
skooldae sy belangstelling in die ras veroorsaak het. Hy het nog altyd daarvan gedroom
om 'n boer te wees.
“In my matriekjaar in 1999 het ek my spaargeld gebruik en 'n paar ooie met lammers
gekoop. Die bokke se mooi, eenvormige wit kleur het my oog gevang. Ek het uiteindelik
op die plaas Spoedaan in die Griekwastad-distrik begin boer. In 2002 het ek die plaas
gekoop met die aanmoediging en hulp van my goeie vriend Mattie Lotter. Dit is toe ek
voltyds begin boer het. My fokus is veral op skaapboerdery, maar ek het 'n sagte plekkie
vir die Savanna, ”sê hy.
Aangesien hy aanvanklik nie voltyds op die plaas kon wees nie, moes hy diere koop wat
onder ekstensiewe toestande na hul lammers kon omsien. “Die diere moes die elemente
en roofdiere trotseer, en die Savanna s het my keer op keer beïndruk met hul goeie lamen speenpersentasies. Deur streng seleksie het ons telers dit reggekry om ooie met goeie
spene en uiers te teel, daarom het hulle genoeg melk om hul lammers groot te maak
sonder veel moeite. ”
Dit is maklik om Savanna-bokke te boer, verduidelik hy. 'Die Savanna het diesel fde
eetgewoontes as ander bokke. Hulle kan egter lang afstande trek op soek na weiding,
maklik beweeg en hou daarvan om in 'n trop te wei. Die bokke floreer op enige terrein en
kan droogtetoestande goed hanteer. Vanweë hul wit vel, is die ras ook om godsdienstige
redes gewild, veral gedurende sekere tye van die jaar en veral in KwaZulu-Natal. ”

Spanwerk en seleksie betaal af
'Ons hele gesin is betrokke by die boerdery. My vrou, Yolandi, is my grootste
ondersteuner. Sy doen die administratiewe werk en sorg dat die boeke balanseer. Ons
kinders Ané (11), Armand (9) en Anandi (4) deel ook graag in die plaaswerklkeen
en is net so
lief vir die Savannas soos ek. Ek het ook 'n uitstekende span werkers wat e
verantwoordelik is vir ‘n afdeling van die boerdery, van dieregesondheid en -sorg tot
instandhouding van infrastruktuur. ”
Die Scholtz-gesin spandeer soveel tyd as moontlik aan die bokke om die diere gesond en
goed versorg te hou. “Slegs die beste ramme word vir teel gebruik, en ons kies slegs die
beste nageslag volgens rasstandaarde.
“Die afgelope paar jaar was ons ook betrokke by 'n veldramprojek. Die diere word deur 'n
streng proses gesit en word uiteindelik geëvalueer sodat die getalle en groeivermoë van
'n beheerde groep bestudeer kan word. Tydens skoue meet ons ons diere voortdurend
teen dié van ander telers, wat tot goeie bemarking en publisiteit lei, ”sê Tattie
entoesiasties.

Bestuur en beplanning
Tattie boer sy bokke breedvoerig en die seisoen bepaal watter lekke en aanvullings die
bokke kry. Hy het twee lamseisoene. Paring begin middel Oktober en die ooie lam vir ses
weke vanaf 15 Maart. Die volgende groep word vanaf middel April gepaar en vanaf
middel September lam hulle. Die rede vir die twee lamseisoene is om die lammers die
ergste koue te laat ontsnap. Tattie se lampersentasie van 180 tot 190% onder hierdie
ekstensiewe toestande maak dit 'n baie produktiewe handeling.
Hy sê die ooie word tydens dragtigheid 'n goeie produksielek gevoer. Vier weke voor
lammers gebore word, word die ooie na 50ha kampe nader aan die huis verskuif om die
bestuur te vergemaklik. “Die nodige inentings word toegedien en sodra die ooie begin
lam, word hulle soggens en saans ondersoek om seker te maak dat daar geen probleme
is nie. Die lammers word gemerk sodra hulle aankom, en alle inligting word opgeteken
om goeie rekordhouding te vergemaklik. ”
Afhangend van die seisoen word lammers gespeen sodra hulle tussen 15 en 20 kg weeg.
Na ongeveer vier tot vyf maande word die lammers geklas en gesorteer om verkoop te
word. “Ons bemark ongeveer twee tot drie keer per jaar om die beste pryse te verseker.
Die prys vir jong lammers wissel geweldig en is hoofsaaklik gekoppel aan markte in
KwaZulu-Natal. Alhoewel 'n rolmerk vir bokvleis geregistreer is, is die vleis weens
beperkte getalle nie vrylik beskikbaar nie. Dit bly 'n uitdaging, en ek glo dat bokboere sal
baat vind as dit verander, ”sê hy.

Opwindende planne vir die genepoel
Tattie het die Savanna -stoetery in 2014 begin. Nadat sy diere deur ras-kundiges
geïnspekteer en ondersoek is, het hy beter genetika by ander telers gekoop om die stoet
uit te brei. Hy sê hulle handhaaf 'n breë genepoel binne die stoet wat hulle vir
teeldoeleindes gebruik en om die stoet nog verder uit te brei.
Tattie is opgewonde oor die geleenthede wat bokuitvoer bied en sê daar is groot
belangstelling in Savannas, veral uit Afrika-lande waar hierdie bokke floreer. Sy
belangrikste doelwit vir die toekoms is om Savannas van goeie gehalte vir die mark te
vervaardig volgens die rasstandaarde.
'Alhoewel daar baie witbokke is, is daar nie baie suiwer Savanne's nie. Die teel en
verkoop van diere van goeie gehalte sal die Savanna-genepoel uitbrei. Die vraag na
gehalte teelmateriaal is tans groot, plaaslik en internasionaal, en as u behoorlike
bemarking doen, kan u goeie geld vir die bokke kry, ”sluit hy af.

Dit was die trotse houding en wit kleur van die Savanna wat Tattie se hart gesteel het en
hom laat besluit het om 'n stoet te begin.
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Lammer Voeding
Farming Meat Goats by Barbara Vincent
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'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
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.
wat nie natuurlik of kunsmatige biesmelk ontvang nie, binne
Kolostrum is so belangrik dat 'n lam
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.

V0eding van ouer bokke
Farming Meat Goats deur Barbara Vincent
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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.

Photo: Cran Creek Savannas

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

Gebasseer op Nutrient Requirements of Goats NRC, 1981, 1986 Beef NRC, Goat Medicine, Smith M.C., Sherman, D.M., 1994
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Die wêreldkampioen Savannabokteler se wenformule
By Annelie Coleman
November 5, 2018 7:21 am

Wêreldkampioen Savanna-bokteler Koenie Kotzé glo aan streng seleksie, die beste moontlike gene�ka, en
topkonformasie en �pe. Annelie Coleman het hom op sy plaas Niekerkshoop in die Noord-Kaap besoek om meer te
wete te kom oor sy besonderse stoetery.

Die suiwer wit bokke het swart gepigmenteerde huide wat hulle baie bestand is teen die hoë temperature van die Noord-Kaap.

Na 'n uitmergelende 80 km grondpad na Koenie Kotzé se plaas in die Niekerkshoop-distrik, is dit 'n verlig�ng om die
opstal te bereik, waar hy spesiaal sy Savanna-bokke vir Farmer's Weekly se besoek gekraal het.
Hierdie deel van die Noord-Kaap, met sy yl plantegroei, koppies en aardse kleure, het 'n skoonheid van sy eie, en die
Savannas staan uit soos wit blomme teen die skraal agtergrond.
Die lewendige houding van die Savannas is prag�g om te aanskou. Selfs die volwasse diere klim in die voerbakke,
staan regop teen die kraalheinings en klim bo-oor mekaar.
Ten spyte hiervan is die diere nie wild nie en het hulle 'n rus�ge temperament.
Kotzé se loopbaan as teler het in die 1980's begin toe hy stoetbestuurder van die DSU Cilliers en die Seuns Savannastoetery geword het. Hy onthou dat hoewel hy baie beïndruk was met die Savannas se eienskappe, hy nie genoeg
geld gehad het om sy eie kudde te begin nie.
Cilliers en Seuns langs die Vaalrivier in Douglas het die ras in die 1950's begin ontwikkel en word beskou as die
pionier Savanna-telers in Suid-Afrika.
Kotzé het toe met sy werkgewer 'n ooreenkoms aangegaan om 'n paar ooie met gevoude ore aan te koop wat hulle
wou uitroei. Hy het ook diere van ander telers gekoop.
“Ondanks die gevoude ore het ek streng geselekteerde en so my eie stoetery opgebou.”

Die vraag na witbokke
Die inheemse wit Savanna-bokras, 'n eg Suid-Afrikaanse ras, is ontwikkel uit inheemse bokke, net soos die Boer- en
Kalahari-Red bokke.
Volgens Kotzé is een van die voordele van die Savanna dat sy wit oorheersend is bo die meeste ander kleure, en dat
suiwer wit bokke verkies word om tydens tradisionele seremonies soos begrafnisse en troues te slag.
Rooikopbokke is die volgende gewildste ras.
“Ek kry minstens een telefoonoproep per week vanaf KwaZulu-Natal oor die beskikbaarheid van Savanna-ramme,” sê
hy.
Die bokke van Kotzé presteer op die ruwe veld van Niekerkshoop en Griekwastad, waar reënval baie wissel en die
temperatuur wissel van onder vriespunt in die winter tot meer as 40 ° C in die somer.
Hulle het dik, soepel huide met kort, wit hare en is bestand teen hi�e en droogte.
Hulle is ook vrugbaar en maklik om te versorg.
Kotzé selekteer streng vir top reproduksie, spierontwikkeling, goeie skelet, en sterk bene en hoewe.
Alhoewel die bokke wit hare het, word hulle ook gekies vir swart gepigmenteerde huide, horings, hoewe, ooglede en
neuse, en so min as moontlik blootgestelde vel om velkanker te voorkom wat veroorsaak word deur die son se
ultravioletstrale.
Spene en speenplasing is twee van die belangrikste kriteria in die seleksie van ooie; twee funksionele spene is ideaal.
Kotzé kies ook vir goed gevormde en stewige uiers.
Vir die ramme is twee redelike groot, goed gevormde, gesonde en ewe groot testes ideaal. Die skrotum moet ten
minste 26 cm in omtrek wees, en 'n gedraaide skrotum is 'n afwykingsdefek.
Reproduksie
Volgens Kotzé vorm reproduksie die hoeksteen van enige veeteling, daarom is dit noodsaaklik om die beste teeldiere
te selekteer. Meervoudige geboortes is die norm. Die ooie het 'n sterk moederins�nk en 'n uitstekende
melkproduksie.
Ondanks die onlangse droogte, het die Savannas die afgelope vyf jaar 'n lampersentasie van 150% gehandhaaf.
Geboortegewig wissel tussen 2,5 kg en 4 kg, en die speengewigte is tussen 25 kg en 35 kg op vier maande. Onder
ideale omstandighede handhaaf die stoet 'n lampersentasie van 180%.
Kotzé stel van tyd tot tyd nuwe vroulike gene�ka van buite bekend, maar verkies om sy eie ramme te gebruik. Hy het
tot nege jaar gelede kunsma�ge inseminasie gebruik, maar sy ramme was so viriel dat hy die praktyk gestaak het.
Die belangrikste paarseisoen val tussen die laat somer en herfs.
Geen aangeplante weiding nie
Kotzé boer op 6 000ha in die berge naby Niekerkshoop en Griekwastad. Die bokstoet word op 1 100 ha gehou,
verdeel in ses kampe, elk met sy eie waterpunt.
Die grond wissel van kalksteen tot rotsag�g in die bergag�ge gebiede. Daar is geen aangeplante weiding nie, en die
stoetery word regdeur die jaar op soetveldweiding gehou.
Savannas is nie-selek�ewe vreters wat 'n wye ve rskeidenheid plantegroei benut, waaronder bome, struike en
grasse, wat soms nie smaaklik is vir ander plaasdiere nie.
Volgens Kotzé het die afgelope paar jaar se droogte tot die oorlewing van die sterkstes gelei.
'Ek het my Kalahari Red-stoet verkoop om die 250-sterk Savanna-stoet te akkommodeer. Dit onderstreep die waarde
van die ras vir my, ”sê hy.
Eienskappe
Savannas is sterk, mediumraam, funksioneel doeltreﬀende diere. Hulle beweeg maklik en kan, indien nodig, lang
afstande stap op soek na voer en water. Die ooie is aggressief en beskerm hul lammers fel.
Bokke het 'n natuurlike kudde-ins�nk, en hoewel swart-rug-jakkalse en rooika�e probleme in die omgewing inhou,
beteken die aggressiewe beskerming van die Savannas van hul lammers dat rela�ef min verlore gaan.
Veediefstal kom ongelukkig voor; Kotzé het ‘n paar jaar gelede 43 ooie aan diewe verloor.
Die ramme is manlik, sterk en goed bespierd.
Savannas het 'n redelike lang, eﬀens geboë kop. Die kop en neus moet redelik breed en nie skerp wees nie. Die
mond moet redelik wyd wees, met gespierde kake.
'Ek was van die begin af baie streng oor die uitskakeling van prulfoute soos te kort onderkake, bakbene, swak
liggaamsbene en hoewe wat na buite of na binne wys, ”sê Kotzé.
Sy passie vir funksioneel korrekte en eenvormige diere is beloon met sy bokke wat sedert 2003 'n aantal kere op die
wêreldkampioenskappe met louere weg gestap het.

'n Passie buite Savanna-bokke
Kotzé is 'n gekwaliﬁseerde beoordelaar en inspekteur van Savanna-bokke en Boerbokke, sowel
as Van Rooy, Kalahari Red, Dorper, White Dorper en Persiese skape. Hy word uitgenooi om regoor
die wêreld te beoordeel, waaronder Mexiko, China, Australië, Brasilië, die VSA, Namibië en Botswana. Ek is passievol daaroor om topdiere van verskillende rasse te teel. Dit is waarom my boerdery
ook Bonsmara en Dexter-kuddes insluit. Die res van my onderneming bestaan uit Boerbokke,
Dorper, Wit Dorper en Van Rooy, sowel as drie soorte Persiese skape.
“Ek teel ook vier- en vy�oring skape om hul gene�ka te bewaar,” sê Kotzé.
Sy mentor en jarelange vriend, Theuns Botha, beskryf hom as een van die beste kleinveebeoordelaars in Suid-Afrika. Botha en Kotzé is die enigste twee persone wat gekwaliﬁseer het om
sewe kleinvee rasse in die land te beoordeel.
“Koenie is na my mening verreweg die beste Savanna-bokteler in Suid-Afrika. Hy produseer
topgene�ka wat kommersiële en stoe�elers bevoordeel, ”sê Botha.
Phone Koenie Kotzé on 076 181 0710, or email him at mcnortje@telkomsa.net.

