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BASTERGEMSBOKKE (HIPPOTRAGUS EQUINUS)

s veearts het ek met
verskeie kollegas gepraat wie se kliënte
ernstig deur longontsteking in hul bastergemsbokke
geraak word.
Ons boer al sedert 1992 met
bastergemsbokke naby Kimberley
en ek deel graag ons ervaring met
longontsteking in ons eie kudde.
In die laat 1990’s het ons
geïsoleerde gevalle van longontsteking in ons bastergemsbokkudde
begin kry. Die diere het goed reageer
op behandeling met antibiotika teen
Pasteurellose. Ons het nooit volslae
uitbrake gehad nie, maar moes elke
jaar ’n paar diere behandel.
Rondom 2003 was daar kommer
dat plantgifneerslag in suikkerrietneweprodukte soos molasse tot
verlaagde immuniteit en vrugbaarheid kon lei in diere wat dit oor ’n
lang tydperk inneem. Ons het besluit
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om eerder die voer van molasse by
ons vroulike diere te staak tot daar
uitsluitsel was hieroor.
Agt maande later het ons ’n
krisis beleef! Longontsteking het
in ons bastergemsbok-teelkudde
uitgebreek. Twee diere het gevrek
en elke liewe dier in die teelkudde
moes behandel word.
Die nadoodse ondersoek het
longontsteking bevestig en kulture
het getoon die betrokke organisme
was Pasteurella haemolytica (nuwe
naam Mannheimia haemolytica).
Ons het in daardie stadium ons
veearts-vriend dr. David Gerber
se bastergemsbokke saam met
ons bokke bestuur en hy is dus
ook regstreeks deur die uitbraak
geraak. Ek was ’n jong veearts en
wou net na entstowwe gryp, maar
David en my pa het volgehou
dat Pasteurellose nie die primêre
oorsaak van die siekte was nie.

Hulle wou weet hoekom kry ons
bastergemsbokke longontsteking,
maar nie ons swartwitpense in
dieselfde kamp nie. Hoekom kry
ons bastergemsbokbulle in die
bulkamp nie longontsteking nie; net
die teeltrop.
Dit was die regte vrae om te vra
en het my vir altyd anders oor die
uitbreek van siektes laat dink. As
daar ’n siekte in ’n kudde uitbreek,
beteken dit gewoonlik daar is iets
onderliggend wat weerstand laat
verswak en dít is wat aangespreek
moet word. As hierdie wortel van
die kwaad nie aangespreek word
nie, sal jy nooit permanent ontslae
raak van die probleem nie.
By intensiewe boerderye, bv.
voerkrale, slaan ons heeltyd vure
dood. Maar by wild behoort dit
anders te wees omdat ons meer
natuurlik boer en stres ten alle koste
probeer vermy.
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Fotoʼs deur dr. Alex Lewis

’N SIEK BASTERGEMSBOKVERS MET KROES HAARKLEED EN IN ʼN SWAK KONDISIE.

ERGE LONGEDEEM OP
NADOODSE ONDERSOEK.
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Dus, as ’n siekte onder jou wild
uitbreek, moet jy natuurlik ent as
jy kan en die siekte behandel om
verliese te keer, maar moenie nalaat
om te soek na die onderliggende
oorsaak nie. Andersins kan ’n
volgende opportunistiese siekte
waarteen jy nie ent nie, in die toekoms
opnuut probleme veroorsaak.
Terug na die uitbreking op
ons plaas: Ons het alle moontlike
oorsake ondersoek. Dr. Gerber het
gereël dat ’n voedingskundige en ’n
toksikoloog ons plaas besoek, maar
steeds was daar nie uitsluitsel nie.
Eers toe ’n ernstige kopertekort
op die lewer- en nierontledings
bevind is, is my pa en David se
vermoede van ’n onderliggende
oorsaak van immuun-onderdrukking
bevestig.
Koper en seleen (en ook ander
spoorelemente soos sink) is
noodsaaklik vir goeie immuniteit.
Die lek met ’n molasse-basis wat
ons onttrek het van die rantsoen
van ons vroulike diere, het heelwat
spoorelemente bevat. Die bulle,
wat steeds die lek gekry het, het nie
siek geword nie.
Die koper in die molasse-lek
was nie voldoende nie, daarom het
ons elke jaar voor die uitbreking
geïsoleerde gevalle gehad, maar
dit was, glo ek, net genoeg om ’n
uitbreking te voorkom.
Ons het in 2004 begin om
organiese spoorelemente (sien
verduideliking van organiese en
anorganiese spoorelemente later
in die artikel) in poeiervorm in
ons rantsoen te meng, en ons het
sedertdien nog nie weer ’n enkele
geval van longontsteking in ons
bastergemsbokke gehad nie. Dus
meer as tien jaar sonder ’n enkele
geval. Ons ent net teen miltsiekte.
Twee van ons direkte veeboerbure sukkel steeds met
longontsteking in hul skape en

DR. GREG GARRETT PYL ’N BASTERGEMSBOKKOEI IN DIE VELD.

beeste, wat vir my bevestig dat
ons kan ophou soek na snaakse
virusse of ander organismes “eie
aan bastergemsbokke” as primêre
oorsaak
van
longontsteking,
aangesien hierdie probleem nie
uniek is aan bastergemsbokke
nie (hoewel hulle meer sensitief is
daarvoor).
As veearts het ek genoeg van
’n
wetenskaplike
agtergrond
om te weet ons ervaring bewys
niks klinkklaar nie. Maar ek glo
hierdie gevallestudie is baie
sterk anekdotiese bewys dat ons 4.
afleiding reg is. Ons weet dit reeds
in mense: Stres takel jou immuniteit 5.
af en dit veroorsaak weer dat jy
meer vatbaar is vir siekte.
WILDSBOKKE KAN WEENS BAIE
REDES STRES ERVAAR, ONDER MEER, 6.
DIE VOLGENDE:
1.
2.
3.

Aanpassing by ’n nuwe omgewing.
Integrasie van vreemde diere in 7.
’n trop
Uiterste klimaatstoestande, soos
erge koue.
8.

Dominansie-probleme, bv. ’n vers
wat uit haar trop verwerp word.
Voedingstres weens tekorte in
makro-voedingstowwe, bv. te
min proteïen, vesel of energie, of
weens ’n wanbalans van hierdie
makro-voedingstowwe.
Voedingstres weens tekorte aan
makro-minerale soos fosfor en
spoorelemente soos koper en
seleen, of weens ’n wanbalans
van hierdie voedingstowwe.
Intensifisering deur die diere in
al kleiner en minder natuurlike
omstandighede aan te hou.
Pyl en skuif van diere.

9. Kalwing en soog van ’n kalfie
10. Mededinging vir kos/spasie met
diere van dieselfde of ander
spesies.
Ons is baie bewus van die akute
stres wat deur korttermyn-ingrype veroorsaak word, bv. as
ons diere pyl en skuif. Ons tref
voorsorgmaatreëls en neem selfs
versekering uit om verliese te
dek vir hierdie kort periodes van
verhoogde risiko van siekte/vrektes.
Maar kroniese stres wat ons nie kan
sien nie, soos dié veroorsaak deur
langtermyn-spoorelementtekorte,
kan ons dikwels onkant betrap.
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Jy dink jou bokke is gelukkig en
hulle gaan dalk vir ’n lang tydperk
goed aan, en dan op ’n dag as hul
reserwes uitgeput is of as ’n ander
stresfaktor bykom, breek siekte uit.
Daar is selde net een faktor wat tot
siekte lei. Maar dikwels is een faktor
die laaste strooi. Ons wil sover
moontlik alles wat nie optimaal is
nie regstel, sodat ons diere gesond
kan wees.

DIER SE LONGE WORD DEEGLIK
ONDERSOEK D.M.V. AUSKULTASIE
MET ’N STETOSKOOP.

DIT IS BELANGRIK OM ALTYD DIE SLYMVLIESE
SE KLEUR TE BEOORDEEL. NORMAALWEG IS DIE
SLYMVLIESE ’N GESONDE PIENK KLEUR.

Ongelukkig gaan die antwoord
waarskynlik nie so maklik wees
as om koper aan te vul vir alle
bastergemsbokkuddes met longontstekingprobleme nie. Ek vermoed
wel tekorte aan veral koper, seleen,
sink en fosfor kan in baie kuddes
belangrike rolspelers wees, en
dit is die vier tekorte wat ek eerste
sou aanspreek. Maar elke plaas
is anders. Wat ek graag probeer

oordra, is dat dit die moeite werd
is om te soek vir die onderliggende
oorsaak/oorsake op elke plaas
waar daar ’n kuddeprobleem met
siektes is. Dis ’n beginsel wat
geld vir ander spesies met ander
siekteprobleme ook.
Dit is vir my nie ’n aanvaarbare
oplossing om net die siekte aan
te spreek nie. Dan skiet jy net die
boodskapper.

DRAGTIGE BASTERGEMSBOKVERS IN ’N
GOEIE KONDISIE EN GEREED VIR HAAR
EERSTE KALF.

DR. GARRETT MEET DIE POLSTEMPO EN SUURSTOFVLAK IN DIE PERIFERELE BLOED
MET ’N POLS-OKSIMETER, ’N BAIE WAARDEVOLLE INSTRUMENT TYDENS ENIGE
VELDNARKOSE, VERAL WANNEER ’N DIER SIEK IS EN BEHANDELING BENODIG.

OOR TEKORTE, AANVULLINGS EN
VERGIFTIGINGS:
JOHN THOMSON IS ’N ERVARE HANTEERDER EN WEET OM DIE BASTERGEMSBOK
DEURENTYD REGOP OP HAAR BORS TE LAAT LÊ.

AS DEEL VAN GOEIE REKORDHOUDING IS DIT BELANGRIK OM
TYDENS IMMOBILISASIE VAN WAARDEVOLLE WILDSBOKKE
DATUMGESTEMPELDE FOTO’S VAN TANDE TE NEEM.
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1. Fosfor
Fosfor is byna landswyd onvoldoende in ons grond en dus in
weiding. Fosfor is uiters belangrik
vir onder meer groei, ontwikkeling
en vrugbaarheid.
Volgens regulasie behoort boere
daagliks minstens 6 g fosfaat per
bees en 2 g fosfaat per skaap aan
te vul. Ons kan hieruit aflei dat dit
baie raadsaam is om fosfaat vir wild
ook aan te vul.
As jy nie tans fosfor aanvul
nie, kan jy aanvaar jou diere het
waarskynlik ’n tekort daaraan. As
die tekort nie baie erg is nie, sal jy

simptome sien soos swak groei en
swakker as verwagte vrugbaarheid.
Met erge tekorte sal die diere ook
aan vreemde voorwerpe kou bv. ou
bene in die veld of rubbervoerbakke.
Hierdie “southonger” (pica) kan lei
tot lamsiekte as diere aan besmette
ou bene/skilpaddoppe kou.
2. Waterontledings
Sonder om baie wetenskaplik te
raak, is dit belangrik om te weet
die verskillende spoorelemente
is in ’n fyn balans met mekaar en
beïnvloed mekaar. Koper en seleen
werk saam, en sink en biotien, om
bekende voorbeelde te noem. As
jy dus te min seleen in jou voer/
weiding het, kan die opname van

koper onderdruk word. Sodoende
kan kopertekorte dus ontstaan
hoewel die weiding/voer dalk
genoeg koper bevat.
Verder kan ’n oormaat van een
element weer die opname van
’n ander onderdruk. Ek noem dit
hier, want ons is geneig om van
ons water se invloed te vergeet.
Dit is regtig belangrik om al jou
waterbronne wat in gebruik is, te
laat ontleed. Jy balanseer moontlik
al die belangrike spoorelemente,
maar daar is dalk ’n oormaat van een
stof in jou water wat opname van ’n
ander onderdruk. In uitsonderlike
gevalle kan die vlakke van nadelige
stowwe, bv. fluoor in water so hoog
wees dat dit vergiftiging veroorsaak.
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R4 2
5
14% 0
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VAT)

Tickoﬀ is an eﬀective way to ensure that your game and cattle receive the necessary pouron parasite control ﬂuids on a regular basis. The system is safely hidden underground and
softly sprays the animal with the exact quantity needed based on their weight. Since their
installation, game populations have increased signiﬁcantly due to the fact that pests are
automatically kept under control.

No labour or maintenance requirements
No electricity or power source needed
No handling of animals
Waterproof, 20 litre capacity
Can withstand the weight of an elephant
Pour-on stays unpolluted and clean
Durable with two year warranty
Still functions after 18 years of use

Where to install

www.tickoff.co.za

Laat jou water ontleed en die
resultaat interpreteer deur 'n
kundige, veral as jy met ’n siekteof produksieprobleem sit waarop
niemand die antwoord kry nie.
3. Organiese teenoor anorganiese
spoorelemente
Koper is nie koper nie! Weereens
wil ek nie te wetenskaplik raak
nie, maar dis belangrik om te
verstaan daar is ’n groot verskil
tussen organiese en anorganiese
spoorelemente. Die terme “organies”
en “anorganies” verwys hier na
die soort verbinding waarin die
spoorelement voorkom. Organiese
spoorelemente is verbind aan
aminosure en dus in dieselfde of
soortgelyke vorm as wat dit in die
liggaam aangetref word.

Hoekom is dit belangrik?
Organiese seleen is ’n anti-oksidant
en bevorder die opname van koper.
Anorganiese seleen is ’n prooksidant en inhibeer die opname
van koper.
Die organiese vorme is ook
meer opneembaar en in sommige
gevalle (soos bv. seleen) kan slegs
die organiese vorm in die dier se
weefsel geberg word, en kan die dier
se liggaam nie anorganiese seleen
na organiese seleen omskakel
sodat dit geberg kan word nie.
As ’n spoorelementtekort bevestig is, is die anorganiese vorm
(bv. dit wat in die inspuitbare vorms
gebruik word, en ook dikwels in
voer) egter goed om die bloedvlak
van die spoorelement vinnig op te
stoot. Dit behandel dus die tekort

in die kort termyn, maar om die
liggaamsreserwes aan te vul en
dus tekorte in die lang termyn
veilig te voorkom, is die organiese
vorm die beste.
4. Dit is raadsaam om pro-aktief
te wees en die lewer en niere van
diere wat vrek of gejag word vir
ontledings te stuur, selfs al het jy
nie tans ’n probleem in jou kudde
nie. As jy besluit om nie ontledings te
laat doen nie, vries ten minste organe
wanneer dit beskikbaar is. Indien jy
later dalk ’n probleem het, het jy
reeds organe wat jy vir ontleding kan
stuur. Dit werk ongelukkig nie om bv.
rooibokorgane te laat ontleed as jy
wil weet wat in jou bastergemsbokke
aangaan nie, want die diere se dieet
verskil te veel.

Freddy Reynolds: 082 453 2861 • Corné Booman: 082 772 9658
804 4461 • Email: tickoff@yebo.co.za
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Introducing a solution to PALATABLE
LIVESTOCK FEED, IMPROVED VELD
QUALITY and REHABILITATION and
RESTORATION of DEGRADED VELD.
GENERASIES VAN BELEGGING IN DIE WILDBEDRYF – DRS. ANNDRI
EN GREG GARRETT EN HUL KINDERS, WILLIAM EN AILA, SAAM MET
ANNDRI SE OUERS, ANNETTE EN DREYER VAN ZYL.

Indigenous grass mix is a mixture of the best veld grasses that are palatable to grazers and productive to sustain animals even through winter.
Additionally this mixture improves soil quality by introducing carbon and introducing soil microorganisms to the soil. While roots grab hold of the soil
to prevent soil erosion the plants catch soil and seed from surrounding areas being eroded. The seed is AgriCOTE treated to provide seedlings with
nutrition and protection against insect predation and pathogens.
Together with improved seed to soil contact it’s the ideal recipe to improve seedling survival and consequent economic establishment of grass.

AN INVESTMENT IN YOUR ANIMALS, YOUR VELD, YOUR SOIL AND YOUR ENVIRONMENT
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Johannesburg: Jacobs Straat 8, Chamdor, Krugersdorp, Suid Afrika, 1740
Tel: +27 11 762 5261 • Fax: +27 11 762 4111 Kaapstad: Tel: +27 21 552 0456
sales@advanceseed.com • www.advanceseed.com

4

Ek glo bastergemsbokke is meer sensitief vir stres
(ingesluit voedingstres) as baie ander spesies. Dis
hoekom hulle tydelik uitgesterf het in ons land
terwyl baie ander spesies oorleef het. Maar as jy
gaan kyk na die lande (en plase) waar hulle reg
bestuur word, floreer hulle. Ek hoop van harte
hierdie artikel kan iemand help om ook een van
daardie suksesvolle plase te word.
Vir meer inligting kontak dr. Anndri Garrett: info@dreyervanzyl.com of besoek http://www.dreyervanzyl.com
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