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Die BBaassiieessee  ggeessoonnddhheeiiddssggiiddss  vviirr  bbookkbbooeerree is
hoofsaaklik ontwikkel vir gebruik deur hulpbron-
arm bokboere van die suidwestelike dele van
KwaZulu-Natal, Suid-Afrika, maar ander boere, in
soortgelyke agro-ekologiese gebiede van suidelike
Afrika kan hierdie gids ook nuttig vind.

Die gids is ontwikkel vir tuisgebruik deur boere: as
handleiding vir bestuur van goeie gesondheid in
hulle bokkudde, om simptome van enige afwyking
van goeie gesondheid vinnig te herken en vir
verwysing wanneer die meer algemene siektes of
toestande in die kudde voorkom.
Landbouvoorligters kan ook die gids as 'n nuttige
hulpmiddel gebruik in hulle skakeling met boere.
Die siektes en toestande wat deur hierdie gids

gedek word, is dié wat as die mees algemene en
belangrikste geïdentifiseer is tydens besprekings,
met verteenwoordigers uit die betrokke hulpbron-
arm bokboerderygemeenskappe en KwaZulu-Natal
landbouvoorligtingspersoneel.

Ons wil graag erkenning gee aan die opmerkings
en bydraes van die boere van die gemeenskappe
van Nkwezela, Hlafuna en Njobokazi (Bulwer) in
KwaZulu-Natal-provinsie, Suid-Afrika en dié ander
deskundiges wat die konsep van die gids
ondersoek en in die veld getoets het.
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Die inligting, foto's en sketse wat in hierdie gids
gebruik is, is oorspronklik in bronne opgespoor
deur voormalige kollegas in die Afdeling vir
Dieregesondheid vir Ontwikkelende Boere van die
Onderstepoort Veeartsenykundige Instituut. In
hierdie verband word Drs. Saadiya Y Mangera, MS
Kgaugelo Mashishi, Adriaan J Olivier, Mary-Louise
Penrith en Jenny A Turton hartlik bedank. Dr.
Penrith word hartlik bedank vir die deeglik
hersiening van die afdeling oor nadoodse
ondersoeke.

Inligting in die afdelings genaamd Kuddegesondheid,
Ouderdom van bokke en Korrekte gebruik van medikasie
is verkry van die “InfoPaks”-reeks uitgegee deur
die Departement van Landbou. “InfoPaks” is
beskikbaar van die Hulpbronsentrum, Direktoraat
Landbou-inligtingsdienste, Privaatsak X144,
Pretoria 0001, Suid-Afrika.

Gedurende die ontwikkeling van hierdie
handleiding is uitgebreide verwysings na die
volgende boeke gemaak:
• Bath, Gareth en De Wet, Jan, 2000. Sheep and

goat diseases, Tafelberg Uitgewers Beperk,
Kaapstad, 205 pp.

• Hunter, Archie, 1996. Animal Health Volume 1
General Principles, The Tropical Agriculturalist,
Macmillan met CTA, Nederland, 167 pp.

• Hunter, Archie, 1994. Animal Health Volume 2
Specific Diseases, The Tropical Agriculturalist,
Macmillan met CTA, Nederland, 214 pp.

Die illustrasie van die bokhuis in die afdeling oor
bokbehuising, water en voer van bokke is aangepas
vanaf 'n plakkaat getiteld “Dairy goats are great!”,
FARM-Africa en The Mediae Company, Nairobi,
Kenia. Die illustrasies in die afdeling oor die
bepaling van 'n bok se ouderdom, het die eerste
keer in 'n “InfoPak” van die Departement van
Landbou verskyn en is gewysig vir hierdie
publikasie. Die oorspronklike illustrasies van die
hoewe in die afdeling oor hoefversorging, van die
kastreringsproses en die illustrasie van die spuit en
naald in die afdeling oor toediening van
inspuitings, is deur Christine Seegers gedoen.

Hierdie illustrasies is vir hierdie handleiding
gewysig. Christine Seegers was ook
verantwoordelik vir die illustrasies van die
oopgesnyde ingewande en die sketse wat die
gebruik van die FAMACHA©-kaart in die afdeling
oor rondewurms demonstreer. Jacques Coetser was
verantwoordelik vir die wysiging van die
oorspronklike illustrasies met betrekking tot die
korrekte toediening van medikasie. Waar toepaslik,
is die nodige wysigings aan die illustrasies/sketse
hier genoem, deur Marina Lubbe gedoen, asook
die ander van toepassing wat nie hier genoem
word nie.

Foto's is goedgunstiglik beskikbaar gestel deur:
• Professor Gareth F Bath, Departement van

Diereproduksie Studies, Fakulteit van
Veeartsenykunde, Universiteit van Pretoria,
Suid-Afrika.

• Dr. Jan A L de Wet, Departement van
Landbou, Vrystaat, Suid-Afrika.

• Dr. Martyn Edelsten, Sentrum vir Tropiese
Veeartsenykundige Medisyne ("Centre for
Tropical Veterinary Medicine" (CTVM)), Die
Universiteit van Edinburg, VK.

• Me. Heloise Heyne, Mnr. Arthur Spickett, Mnr.
Michael Stenson en Me. Ellen van Wijk,
Afdeling van Parasitologie, Onderstepoort
Veeartsenykundige Instituut, Suid-Afrika.

• Dr. Shubh N Mahato, Country Director, Heifer
International Nepal, Nepal.

• Dr. Thomas Terrill, Fort Valley State University,
VSA.

• Dr. Jenny A Turton, Geelong, Australië.

Die Voedsel en Landbou-organisasie ("Food and
Agriculture Organization") van die Verenigde
Nasies, Rome, Italië het goedgunstiglik
toestemming verleen vir gebruik van die foto van
die gasgevulde rooi ingewande in die beskrywing
van bloednier. Dit het oorspronklik verskyn as Fig.
163 met die byskrif "Enterotoxaemia (pulpy kidney).
Dilated intestine showing a patchy congestion. Note also
congestion of mesenteric lymph nodes", in die volgende
handleiding:
• Herenda, D, Chambers, PG, Ettriqui, A,
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Seneviratna, P en Da Silva, TJP, 1994. Manual on
meat inspection for developing countries, FAO Animal
Production and Health Paper 119, Food and
Agriculture Organization of the United
Nations, Rome, Italy, 357 pp.

Die eerste konsep van die handleiding is
gedurende inligtingsdae met die gemeenskappe van
Nkwezela, Hlafuna en Njobokazi getoets. Die
outeurs gee erkenning aan hierdie gemeenskappe
vir die waardevolle opmerkings ontvang.

Die outeurs erken met dank bydrae van die
personeel van die Departement van Landbou en
Omgewingsake, KwaZulu-Natal, van veral Mnr.
Jacob Nzimande en Mnr. Sibusiso Thusi, en van
Onderstepoort Veeartsenykundige Instituut, veral
Mnr. Michael Stenson en Mnr. Daniel Chipana,
wat van hulp was met die organisasie van
inligtingsdae en die neem van foto's vir gebruik in
die handleiding. Mev. Karlien Meyer en Mnr. Errol
Boekhoven, Onderstepoort Veeartsenykundige
Instituut word bedank vir die druk en laminering
van talle konsep-eksemplare van die handleiding.

Professor Gareth F Bath, Departement van
Diereproduksie Studies, Fakulteit van
Veeartsenykunde, Universiteit van Pretoria, Suid-
Afrika, Scientific Roets (Edms.) Bpk., Kokstad,
Suid-Afrika, professor Roy C Tustin, Departement
van Veeartsenykundige Tropiese Siektes, Fakulteit
van Veeartsenykunde, Universiteit van Pretoria,
Suid-Afrika en Dr. A Lee Willingham,
Internasionale Lewende Hawe Navorsingsinstituut

("International Livestock Research Institute"),
Nairobi, Kenia word bedank vir hulle waardevolle
opmerkings rakende die handleiding. Dr. Alan
Macleod, Nasionale Dierebeskermingsvereniging,
Suid-Afrika word bedank vir sy nuttige insette oor
die afdeling oor die vervoer van bokke.

Waar dit nie moontlik was om 'n foto van 'n
spesifieke voorbeeld of patologiese letsel in 'n bok
te verkry nie, is foto's van sodanige letsels soos
gesien in skape of beeste gebruik.

Terwyl hierdie dokument 'n produk van Project
R8151 gefinansier deur die Dieregesondheid-
program van die VK Departement vir
Internasionale Ontwikkeling ("Department for
International Development") (DFID) tot voordeel
van ontwikkelende lande is, is die menings
uitgespreek nie noodwendig dié van die DFID nie.

Publikasie van hierdie handleiding is deels
gefinansier deur die Volhoubare Plattelandse
Lewensonderhoudprogram ("Sustainable Rural
Livelihoods Programme") van die
Landbounavorsingsraad, Suid-Afrika asook die
DFID Higher Education Link-projek Verbetering
van die lewensonderhoud van hulpbron-arm gesinne wat
bokke in suidelike Afrika aanhou ("Improving the
livelihood of resource-poor goat keeping families in southern
Africa"), bestuur deur die Britse Raad.
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Die hooffokus van hierdie gids is bokgesondheid,
wat deur Afdelings 2-4 gedek word, maar die
algemene versorging van bokke word ook
aangeraak. Hierdie afdeling word baie kortliks gewy
aan die basiese vereistes vir bokboere, algemene
versorging, behuising, voeding, waterbehoeftes en
hantering van die bokke.

Vir bokke om te floreer, is dit belangrik om
voldoende skuiling, voer en water beskikbaar te hê.

Dit geld ook vir die vervoer van bokke; hulle moet
so gemaklik moontlik wees en genoeg kos en water
kry, veral tydens lang ritte.

Korrekte hantering van bokke beperk ongelukke en
beserings van beide die bok en die hanteerder.

Dit is handig om die ouderdom van ‘n bok te kan
bepaal, bv. wanneer bokke aangekoop word,
geselekteer word vir verkope of teling en om bokke
uit te skot.

Deur die kondisie van die bokke deurentyd te
monitor, kan die eienaar altyd weet of die bokke
floreer of nie.

Dit is ook belangrik om hoewe dop te hou, want
bokke kan lam word as die kloutjies oorgroei.

Laastens, die gids verskaf ‘n lys handige toebehore
en medikasies wat gebruik kan word in die dag tot
dag bestuur van die kudde.

Soos genoem aan die begin, is die primêre oogmerk
van die handleiding gemik op dieregesondheid en is
die gedeelte rakende die basiese vereistes en
algemene versorging baie kort. Meer inligting oor
hierdie onderwerpe kan verkry word van die
landbouvoorligter, dieregesondheidstegnikus, land-
boukoöperasie of veearts.
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• Goeie behuising vir bokke moet die volgende
elemente bevat:
• 'n Goeie dak sodat bokke kan droog bly.
• 'n Geligte vloer sodat sodat bokke kan droog

bly.
• 'n Hortjiesvloer sodat mis en urine kan

deurval en lugsirkulasie kan bevorder.
• 'n Stewige deur wat kan sluit, om die bokke

droog en veilig binne te hou.

• 'n Water- en voerkrip wat maklik
skoongemaak kan word en wat bokke maklik
kan bykom.

• 'n Houer vir 'n minerale lekblok, wat van die
grond af gelig is en wat lek teen reën sal
beskerm.

• Die bokhuis moet in goeie toestand gehou
word en geen skerp voorwerpe inhê wat bokke
kan beseer nie.
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Voorsien die lek in 'n houer wat van die vloer
af gelig is. (Foto: Leslie Harrison.)

Hortjiesvloer: gleuwe in die vloer laat mis en
urine deur. (Foto: Adriano Vatta.)
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Bokke moet die voerbak maklik kan bykom
om te vreet. (Foto: Adriano Vatta.)

Goeie behuising vir bokke.
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• Goeie kos en volop skoon drinkwater is
belangrik vir goeie gesondheid van bokke.

• Bokke verkry die meeste voedingstowwe wat dit
benodig vanaf weiding; ideaal moet bokke
sowat 6-8 ure per dag wei.

• Die kwaliteit van die weiding daal gewoonlik
gedurende die droë seisoen en dan word dit
belangrik om byvoeding te gee, veral aan laat
dragtige ooie en lammerooie.

• Skoon drinkwater moet altyd beskikbaar wees.
Dit is veral belangrik vir lammerooie. Waar
water nie vrylik beskikbaar is nie, voorsien ten
minste 4 keer per dag drinkwater aan die diere.

BYVOEDING
• Diere het beide energie en proteïen nodig in hul

rantsoen om gesond te bly. Opgebergde voere
kan as aanvullende voeding gegee word
gedurende die droë seisoen. Peulplanthooie is
die beste, want dit is hoog in beide proteïen en

energie. Ideaal moet byvoeding ten minste 4
tipes voere bevat om 'n gebalanseerde dieet te
verseker.

• Konsentraat-voere kan ook as byvoeding gegee
word (ongeveer 400g per dag vir 'n groot, nie-
dragtige bok). Voer 'n mengsel van 2-3
verskillende tipes konsentrate om te verseker
dat daar 'n balans tussen proteïen en energie is.

• 'n Lepel sout en mineraal- en vitamienmengsel
moet by die byvoeding gevoeg word om te
verseker dat daar aan die bokke se mineraal- en
vitamienbehoeftes voldoen word.

• Konsentrate is voere hoog in energie soos
byvoorbeeld mielies, gars, brouersgraan en
katoen-oliekoekmeel.

• Voere wat ryk aan proteïen is, is vismeel,
sojameel, katoen-oliekoekmeel en brouersgraan.

• 'n Ureum-molasse lekblok is 'n goeie bron van
stikstof en energie wat vertering van ruvoer sal
bevorder, veral in die droë seisoen. Plaas die
houer met die lekblok onder 'n dak in die
bokkraal sodat al die bokke toegang daartoe
het. Onthou om die houer 'n entjie van die
vloer af te lig.
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Skoon water moet vrylik beskikbaar wees; dit
is veral belangrik vir lammerooie.

(Foto: Adriano Vatta.)

'n Ureum-molasse lek is 'n goeie bron van
proteïen en energie vir diere.

(Foto: Leslie Harrison.)
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RIGLYNE VIR DIE 
VOER VAN BOKKE

• Koop die beste kwaliteit voer wat bekostig kan
word.

• Bêre die voer goed - beskerm dit teen son en
reën.

• Berg hooi op vir tye van voertekorte.
• Voer altyd in 'n krip en nie op die grond nie om

vermorsing en vertrappingsverliese te beperk.
• Hou voer- en waterkrippe skoon en verwyder

reste gereeld.
• Bring enige veranderinge aan rantsoene altyd

geleidelik oor verloop van 'n week aan.
• Gee graan in gemaalde vorm sodat dit inname

bevorder en makliker verteer. 'n Alternatief is
om grane in water te week, maar week dit slegs
vir 3-4 ure voordat dit gevoer word.

• Kap graan reste en grasse in kort stukke op
voordat dit in krippe gevoer word.

• Meng voere deeglik en slegs genoeg vir een dag
se voer.

VOER VAN SIEK DIERE
• Siek diere het hoër water-, energie- en

proteïenbehoeftes as gesonde diere, maar het 'n
swakker eetlus.

• Voer siek bokke klein hoeveelhede konsentrate
op 'n keer, maar 5-6 keer per dag.

• Moedig inname van voer aan deur klein porsies
op 'n keer te voorsien wat nat gemaak is en
waarby klein hoeveelhede molasse of sout
gevoeg is.

• Vars gesnyde groenvoer is goeie voer en ook 'n
goeie bron van vitamine.

• Voer siek diere apart van ander, sodat die siek
diere nie gesteur word terwyl hulle vreet nie.

• Siek diere vreet stadiger en het daarom meer
tyd nodig om te vreet as gesonde diere.

4
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• Dit is baie belangrik om diere reg te vervoer,
sodat beserings en vrektes beperk word.

• Hanteer bokke wat vervoer moet word, altyd
rustig.

• Voorsien voer en water aan die bokke tot net
voordat hulle gelaai word.

• Laat diere wat saam vervoer gaan word, meng,
sodat hulle aan mekaar gewoond kan raak.

• Moet nie siek, swak of moeë diere saam met
sterk, gesonde diere vervoer nie, want die
swakker diere kan makliker beseer word of
vrek.

• Swaar-dragtige diere moet verkieslik nie vervoer
word nie, want hulle kan moontlik aborteer of
voortydig geboorte gee as gevolg van die stres
van die vervoer.

• Die vloer van die voertuig waarmee die bokke
vervoer word, moet stewig wees en maklik
skoongemaak kan word.

• Die vloeroppervlak moet grof en/of geriffeld
wees sodat die bokke nie gly en hulself beseer
nie.

• Die kante van die voertuig moet hoog genoeg
wees sodat bokke nie tydens vervoer kan
uitspring nie.

• Daar moet geen spasies tussen die vloer en die
sypanele of afskortings wees nie. 'n Bok se poot
kan daarin vassit en ‘n beenbreuk veroorsaak.

• Afskortings in die bak van die voertuig kan
gebruik word om beweging van diere te beperk
tydens vervoer, soos wanneer die voertuig
skielik spoed verminder, of rem.

• Afskortings kan ook gebruik word om
verskillende grootte bokke, die met horings en
die sonder horings en moontlik ramme van
ander ramme, te skei.

• Daar moet geen skerp punte of hoeke in die
bak van die voertuig wees wat diere kan beseer
nie.

• Daar moet geen los artikels, soos grawe, in die

bak van die voertuig saam met die bokke
vervoer word nie.

• Indien die bokke in 'n toe bak vervoer word,
moet dit goed geventileer wees.

• Bokke op 'n oop voertuig moet beskerm word
teen uiterste weerstoestande (soos hitte, reën,
koue en sterk wind). Skaduwee is ook van die
uiterste belang as dit warm is.

• Moenie die voertuig oorlaai nie. Laat ± 0.4 m2

spasie per bok toe. Dit is net meer as 1 m by
0.5 m of dan ongeveer die lengte van die bok
by dubbeld sy breedte.

• Moet ook nie te min bokke laai vir die
bakspasie van die voertuig nie, want dan sal
hulle rondval in die bewegende voertuig; beperk
liewer dan die beskikbare spasie met
afskortings. Bokke kan ook in 'n sak geplaas
word met die sak se bek wat om die bok se nek
vasgemaak word. Moenie 'n dier se pote
vasbind wat so in 'n sak vervoer word nie en
sorg dat die bok regop op sy bors lê.

• Bokke moet nie vir meer as 4 ure op 'n keer
binne 'n 24 uur periode so ingeperk word nie.
Maak elke halfuur seker dat die bok nie begin
opblaas nie.

• Die bestuurder van die voertuig moet nie skielik
rem of vinnig om draaie gaan nie.

• Bokke moet nie meer as 36 ure aaneen op 'n
voertuig wees nie. Indien vervoertyd wel langer
is, moet die diere afgelaai word met intervalle
van 24 uur om te herstel en skoon water en
voer kry. Rus vir ongeveer 12 ure.

• Die roete moet goed beplan word, sodat daar
voorsorg getref kan word vir drinkwater en
voer op die pad.

• Wanneer bokke vervoer word, moet hulle binne
30 minute na vertrek deurgegaan word en dan
weer elke 2 ure daarna om te verseker dat geen
bok geval het of 'n poot of kop vassit nie.

B A S I E S E  G E S O N D H E I D S G I D S  V I R  B O K B O E R E  
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• Dit is belangrik vir 'n bokeienaar om te weet
hoe om 'n bok uit die kudde te kan vang en
hanteer.

• Dit moet op so 'n manier gedoen word dat nog
die hanteerder, nog die bok sal seerkry, moeg
word of gestres word (veral in die geval van
dragtige ooie).

• Moet nooit op bokke skreeu of hulle jaag nie.
• Die maklikste manier om 'n bok te vang is om

dit 'n bietjie ekstra kos te gee, of dit rustig in 'n
kampie of vangkraaltjie in te jaag waar die dier
maklik gevang kan word.

• Benader die bok rustig van die kant af en vang
dit aan die horings of hoog aan die agterbeen.

• 'n Jong bok kan gevang word deur te buk en dit
met een arm voor om die bors en met die ander
arm agterom die agterbene te vang.

• Indien 'n persoon op sy eie werk, kan 'n tou,
wat stewig in 'n lus geknoop is (sodat die bok

nie wurg nie) om die bok se nek geplaas word
en aan 'n paal vasgemaak word.

• Indien daar iemand is om te help, kan dié
persoon die bok aan die horings of om die nek
vashou.

• Indien daar lank met die bok gewerk moet
word, laat die bok op sy sy lê; kantel die bok
om deur sy twee bene (regs voor en regs agter
of links voor en links agter) onder hom in te
trek, sodat die bok omkantel.

• Tel die bok dan aan sy voorbene op, sodat hy
op sy kruis sit.

B A S I E S E  G E S O N D H E I D S G I D S  V I R  B O K B O E R E  
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Die korrekte manier om 'n bok van te hou.
(Foto: Leslie Harrison.)

Bok met 'n tou vasgemaak.
(Foto: Adriano Vatta.)

'n Helper kan hulp verleen deur die bok 
vas te hou. (Foto: Leslie Harrison.)

'n Bok in sittende posisie gehou.
(Foto: Leslie Harrison.)
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• Die ouderdom van bokke kan bepaal word deur
na hul tande te kyk.

• Tande verweer oor tyd.
• Ou diere het afgeslyte tande en kan nie so goed

vreet soos jonger diere nie, met die gevolg dat
hulle kondisie verloor.
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Hoe om na die tande te kyk.
(Foto: Leslie Harrison.)

Melktande 2-tand:
(babatande): minder 1 tot 1½ jaar
as 1 jaar oud

4-tand: 2 jaar 6-tand: 2½ jaar

Volbek: Geslyte tande:
2½ tot 3 jaar ouer as 3 jaar

Tandeloos: oud
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• Kondisie bepaling is 'n vinnige en eenvoudige
tegniek om te bepaal of bokke genoeg kry om
te vreet of nie.

• Dit is veral belangrik gedurende sekere tye van
die jaar, bv. voor die teelseisoen en met lamtyd
en daarna.

• Ooie moet voor paartyd 'n kondisiepunt van 3 -
4 hê, vir die beste kans om beset te raak.

• Met lamtyd moet ooie met enkellammers in 'n
kondisie van 3 - 3 ½ wees en ooie met
tweelinge in kondisie van 3½ - 4. Dit sal
verseker dat hulle genoeg melk kan produseer
vir die lammers.

• Indien bokke te maer is, moet hulle byvoeding
ontvang om hulle kondisie te verbeter.

• Beperk voerinname van vet bokke.
• Die sketse wat volg, kan gebruik word om die

kondisiepunt van bokke te bepaal:

Voel die hoeveelheid spier en vet op die laer
rug. (Foto: Marina Lubbe.)
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1: te maer 2: maer

3: bevredigend

4: bevredigend,
neig na oorvet 

5: te vet
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• Gebruik 'n hoefskêr om die kloutjies te knip
wanneer nodig.

• Knip hoewe gereeld sodat die hoewe hulle
normale vorm behou.

• Dit sal help om te verseker dat die bok nie later
hoefprobleme ontwikkel of verlam raak nie.

• 'n Helper is nodig om die bok stil te hou terwyl
die hoewe geknip word.

• Die helper moet die bok in 'n gemaklike posisie
laat sit.

• Gebruik die skerp punte van die hoefskêr om
vullis en modder uit die hoewe te verwyder.

• Maak seker waar die sagte, lewende dele van die
hoewe begin en waar die harde horingwand
eindig.

• Knip nou geleidelik die harde dele weg totdat
die wit lyne van die
nuwe hoefgroei begin
wys.

• Die volgende sketse
wys hoe om hoewe te
knip.

• Knip eerste die punt
van die eerste hoef af.

• Knip daarna die
buitekante van
die hoef.

• Laastens word
die binnekant
van die hoef
geknip. Herhaal
op ander
hoewe.
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Hoefskêr. (Foto: Leslie Harrison.)

Knip eerste die punt van die een
hoef af. (Foto: Leslie Harrison.)

Stap 1

Stap 2

Die skets toon een hoef reeds geknip en
die ander ongeknip. (Foto: Leslie Harrison.)

Stap 3
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• Let wel: In gevalle waar die hoef baie oorgroei
is, sal die nie moontlik wees om dit met een
keer se knip reg te stel nie. Soms moet dit
geleidelik oor 'n paar weke reggeknip word.
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B A S I E S E  G E S O N D H E I D S G I D S  V I R  B O K B O E R E  

Die binnekant van die hoef word geknip.
(Foto: Leslie Harrison.)

Hoef nadat dit geknip is.
(Foto: Leslie Harrison.)

Nuwe
hoefgroei
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• Daar word aanbeveel dat ramlammers voor 2 weke
ouderdom gekastreer word en dat die Elastrator®

metode (rubber-ringetjie of rekkie-metode) gebruik
word.

• Hierdie metode is makliker vir die boer en veiliger
vir die dier as oop-wond kastrasie waarin die
testikels verwyder word.

• Kies die beste ramlammers uit en hou hulle om
mee te teel.

• Dit sal makliker wees om die res van die
ramlammers te hanteer indien hulle gekastreer is.

• Wanneer hulle later geslag word, sal die vleis ook
beter smaak.

• Deur slegs die beste ramme gebruik om mee te
teel, kan die kwaliteit van die lammers verbeter.

• Om vrektes te beperk moet slegs ramlammers wie
se moeders 6-8 weke voor lamtyd teen tetanus ge-
ent is, gekastreer word.

• Vra 'n dieregesondheidstegnikus of veearts om die
prosedure te demonstreer voor dit vir die eerste
keer self gedoen word.

• Met die Elastrator® tang-metode, word 'n spesiale
rubber rekkie gebruik wat om die skrotum bokant
beide testikels aangesit word met 'n spesiale rekkie
tang.

• Die rubber rekkie stop die bloedtoevoer, met die
gevolg dat die skrotum en testikels opdroog en na
ongeveer 3-4 weke afval.

• Indien moontlik, kastreer jong rammetjies op koel
dae.

• Werk so higiënies as moontlik.
• Was en ontsmet die rekkies en tang.
• Hou die bok so vas dat beide testikels bereikbaar is.
• Maak seker dat

daar 2 testikels
gevoel kan word
voordat die
rekkie aangesit
word.

• Plaas 'n rekkie in
die Elastrator®

tang.
• Gebruik die

Elastrator® tang
om die rekkie
oop te rek.

• Hou beide
testikels

bymekaar en trek hulle deur die oopgesperde rekkie
in die tang.

• Wees versigtig dat die klein speentjies nie per
ongeluk ook deurgetrek word nie.

• Ontspan die Elastrator® tang en dus die rekkie, en
verwyder die tang. Die rekkie bly om die testikels
agter.

• Hou die bokkie daagliks dop na kastrasie om te
verseker dat infeksie nie ontwikkel nie.

• Die Elastrator® tang en rubber ringetjies kan by
enige plaaslike landbou koöperasie of winkel wat
landboubenodighede aanhou, gekoop word.

Tree met u dieregesondheidstegnikus, veearts of ander geskikte persone in
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Maak seker dat die klein
speentjies nie per ongeluk

deurgetrek word nie.
(Foto: Leslie Harrison.) Die kastrasie prosedure.
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WAT MOET IN DIE
TOERUSTINGHOUER WEES?

• Spuite en naalde
• Handskoene en skoon plastiek sakke
• Ontsmettingsmiddel geskik om vir bokke

gebruik te word
• 'n Skerp mes wat nie vir ander doeleindes

gebruik word nie
• Hoefskêr
• Oorplaatjies en oorplaatjie tang
• Seep
• Termometer wat slegs by die bokke gebruik

word
• Papierhanddoeke
• Tou vir die hantering van bokke
• Elastrator® tang en rubber rekkies
• Klein pakkie sout
• Vuurhoutjies
• Emalje bak
• Ekstra plastiek sakkies vir versameling van

monsters, soos mismonsters (banksakkies werk
goed)

• Medikasie vir bokke
• Ontwurmingsmiddel
• Oksitetrasikliene
• Wondsproei met insekweerder teen vlieë

• Plaas 'n duidelike etiket op die
toerustinghouer.

• Bêre dit op 'n donker en koel plek.
• Hou in 'n veilige plek.
• Hou die toerustinghouer waar kinders dit nie

in die hande kan kry nie.
• Gebruik die inhoud slegs vir die bokke.
• Vervang die inhoud sodra dit gebruik is.
• Kontroleer vervaldatums elke 3 maande.
• Neem medisyne waarvan die vervaldatum

bereik is, terug na die winkel of die veearts,
sodat dit korrek vernietig kan word.

B A S I E S E  G E S O N D H E I D S G I D S  V I R  B O K B O E R E  
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Toerustinghouer vir bokke.
(Foto: Leslie Harrison.)

Oorplaatjie en oorplaatjie tang.
(Foto: Leslie Harrison.)
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Dit is belangrik vir 'n bokboer om dadelik 'n siek
bok tussen gesonde bokke in die kudde te kan eien
en vinnige besluite te kan neem:
• Kyk bokke deeglik deur voor hulle aangekoop

word.
• Kyk eie kudde daagliks deur sodat enige siek

diere dadelik geïdentifiseer kan word.
• Diagnoseer siek bokke sodat hulle dadelik

behandel kan word.
• Merk ou en sieklike bokke of bokke wat nie

aangepas is nie, sodat hulle uitgeskot kan word.
• Selekteer gesonde ooie vir teling.
• Beplan watter bokke verkoop of geslag moet

word.

Hierdie afdeling gee riglyne om gesonde en siek
bokke uit te ken en wat om te doen indien 'n bok
siek is of gevrek het.

Dit is ook belangrik om te weet wanneer om
handskoene te dra wanneer 'n siek bok hanteer
word om sodoende die hanteerder te beskerm teen
siektes en die verspreiding van siektes.

Deur die dier se temperatuur te neem, kan bepaal
word of die dier koorsig is of nie en dit kan weer
help met diagnose van die siekte.

Laastens, wanneer 'n dier gevrek het, sal 'n
nadoodse ondersoek help om die oorsaak van die
dood vas te stel. 'n Afdeling is gewy aan die regte
prosedure vir so 'n ondersoek.

Die dieregesondheidstegnikus, staats- of privaat
veearts kan hierin verder behulpsaam wees.
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DIT IS NOODSAAKLIK OM DIE
KUDDE DAAGLIKS DEUR TE KYK.
STAAN WEG VAN DIE BOKKE EN

KYK NA DIE ALGEMENE
VOORKOMS EN GESONDHEID

VAN DIE DIERE. EVALUEER DIT
AAN DIE HAND VAN DIE

VOLGENDE VRAE?
• Lyk al die bokke in die kudde gesond?
• Is die kudde in 'n goeie kondisie?
• Herkou ongeveer die helfte van die bokke?
• Lyk die bokke gesond en nuuskierig?
• Lyk alles aan die bokke normaal?
• Tree al die bokke in die kudde dieselfde op?
• Lyk die bokke rustig; nie opgewonde of gestres

nie?
• Loop en staan al die bokke normaal?
• Wanneer die bokke lê, lê hulle in die normale

posisie?
• Vreet of drink bokke normaal?
• Wanneer die bokke blêr, klink dit normaal; nie,

uitermate hard of van pyn nie?
• Tree diere normaal op, bv. krap hulle hulself of

skuur hulle nie uitermate teen growwe
voorwerpe nie? 

• By lammerooie, kry die lammers genoeg melk?
• Is die ramme aktief en stel hulle in vroulike

diere belang en vind dekking plaas?

BEWEEG NOU TUSSEN BOKKE IN,
HANTEER HULLE EN

ONDERSOEK DIERE NOUKEURIG
OM UIT TE VIND OF:

• Die bokke maklik hanteer kan word?
• Diere rustig lyk?
• Die bok wat hanteer word in 'n goeie kondisie

is, nie te maer of te vet nie?
• As die vel geknyp word, dit maklik terugkeer na

die oorspronklike posisie?
• Die haarbedekking helder en blink is?
• Die haarbedekking glad en sonder los hare is?
• Die dier vry van bosluise, luise en myte onder

die stert, rondom die uier, in die ore en tussen
kloutjies is?

• Die bok sonder wonde of knoppe is en
• Die bok se temperatuur normaal is?

NOU WORD DAAR NA MEER
SPESIFIEKE LIGGAAMSDELE VAN

DIE BOKKE GEKYK:
KOP EN NEK
• Is die kop, nek en kaak vry van enige swelsel?
• Is die posisie van die kop normaal, nie gestrek

of gedraai nie?
• Is die bok se tande in 'n goeie toestand en nie

geslyt nie?
• Is die bok se ouderdom bepaal deur na sy tande

te kyk? (Sien bl. 7.)
• Herkou die bok normaal en rustig of kners dit

op sy tande, moontlik van pyn?
• Is daar 'n normale hoeveelheid speeksel sigbaar?
• Abnormale afskeidings in die bek afwesig?
• Kan die bok normaalweg sluk, sonder om kos

uit die bek in die proses te verloor?
• Vertoon die bek en tong gesond, sonder enige

sere of bloeding?
• Is die tandvleise pink en ferm?
• Is die neus koel en nat sonder enige

afskeidings?
• Is die neus sonder enige sere en bloeding?
• Ruik die bok se asem aangenaam?
• Vertoon die oë helder en vol, nie versonke en

dof nie?
• Is beide oë sonder afskeiding?
• Is ooglede vry van vergroeisels?
• Wanneer die ooglid afgetrek word, vertoon dit

pink, soos tandvleise?

BORSKAS
• Haal die dier normaalweg asem, 25 tot 35 kere

per minuut?
• Is die diepte van asemhaling normaal?
• Haal die dier met 'n toebek asem?
• Is asemhaling gemaklik, gepaardgaande met

normale geluide?
• Is hoes of nies afwesig by die dier?

PENS
• Lyk die grootte en vorm van die pens normaal?
• Vertoon die buitelyne van die pens glad sonder

enige tekens van swelsels en breuke?
• Wanneer die bok van agter bekyk word, lyk die

vorm van die pens aan beide kante van die dier
dieselfde?

B A S I E S E  G E S O N D H E I D S G I D S  V I R  B O K B O E R E  
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• Urineer die bok normaal?
• Is urinering gekontroleerd, sonder pyn en nie te

dikwels nie?
• Is die urine helder, geel en vry van etter?
• Is die stert of rondom stert skoon sonder

tekens of vlekke van diarree?
• Mis die dier maklik, sonder tekens van

hardlywigheid?
• Is die mis goed gevorm?
• Tekens van diarree (waterige mis) of bloed in

die mis afwesig?

OOIE
• Is die uier ferm?
• Is die uier goed gevorm?
• Het die uier 'n gladde buitelyn?
• Hang die spene ver genoeg bokant die grond?
• Is daar twee, ewe groot spene, wat vorentoe

wys?
• Is spene vry van enige tekens van beskadiging?
• Is daar enige tekens van pyn wanneer die uier

hanteer word?
• Is die temperatuur van die uier dieselfde as die

van die pens langsaan?
• By 'n ooi in melk, is die melk romerig, glad en

vry van klonte en bloed?
• Is die ooi se vroulike dele (vulva) skoon van

abnormale afskeidings en swelsels?

RAMME
• Is die skede en penis skoon van abnormale

swelsels en vry van wonde en abnormale
afskeidings?

• Is daar twee testikels sigbaar by ongekastreerde
diere?

• Is die testikels ongeveer ewe groot?
• Voel die testikels ferm en koel?
• Is die testikels vry van swelsels en wonde?

POTE
• Is die pote en hoewe in goeie toestand?
• Is hoewe en pote vry van enige tekens van

infeksie en afskeidings?
• Voel enkels ferm, sonder swelsels?
• Is hoewe mooi gevorm en nie oorgroei nie?
• Is daar geen tekens van gebreekte en beseerde

bene of ledemate?
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Gesonde bokke. (Foto: Adriano Vatta.)

AS DAAR JA OP AL 
DIE VRAE GEANTWOORD KON WORD,

VERKEER DIE BOKKE IN GOEIE
GESONDHEID.

'n Siek bok. (Foto: Martyn Edelsten.)

AS DAAR NEE OP ENIGE VRAAG OF
VRAE GEANTWOORD IS, IS DIE BOK OF

BOKKE MOONTLIK SIEK.
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OPTREDE WANNNEER 'N BOK
SIEK IS

• Indien 'n dier siek lyk, gebruik die gesondheids-
gids om die siekte te identifiseer. Die mees
algemene toestande word hierin bespreek.

• Indien die siekte nie in die gids bespreek word
nie en daar onsekerheid is oor hoe om verder
op te tree, moet die plaaslike dieregesondheids-
tegnikus of veearts of staatsveearts geraadpleeg
word.

• Indien die bok oud is en die dier lank siek bly,
maak dit eerder van kant.

• Siek diere moet nie geslag word vir menslike
gebruik nie.

• Moet ook nooit 'n siek bok koop of verkoop
nie.

• Moet ook nooit 'n bok uit 'n kudde koop
waarin daar siek diere is nie.

WAT OM TE DOEN WANNEER 'N
BOK GEVREK HET

• Doen 'n nadoodse ondersoek om die oorsaak
van die dood te probeer vasstel.

• Die vleis van 'n dier wat gevrek het, is nie
geskik vir menslike gebruik nie en moet ook nie
vir honde of katte gegee word nie.

• Begrawe die karkas in 'n diep gat sodat honde,
katte en wilde diere dit nie kan uitgrawe en
daarvan vreet nie.

B A S I E S E  G E S O N D H E I D S G I D S  V I R  B O K B O E R E  
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• Die twee belangrikste redes waarom
handskoene gedra moet word wanneer daar
met 'n siek of beseerde dier gewerk word,
is die volgende:
• Plastiese (of dun rubber handskoene)

beskerm mens teen die liggaamsvloeistowwe
van die siek dier. Hierdie liggaams-
vloeistowwe kan potensieël gevaarlik wees
vir mense.

• Gebruik ook plastiese handskoene of dun
rubber handskoene wanneer 'n wond
skoongemaak word, om oordraging van
kieme na die hande te verhoed.

• Wanneer plastiese handskoene nie
beskikbaar is nie, gebruik skoon inkopie-
sakke.

• Gebruik altyd handskoene of inkopiesakke
indien:
• daar gewerk word met die karkas van 'n dier

wat gevrek het,
• die uitskeidings van 'n siek dier ondersoek

word,
• 'n abses behandel word en
• 'n wond skoongemaak word.

• Nadat handskoene gebruik is, moet dit:
• verbrand of begrawe word na gebruik, so

ook indien inkopiesakke gebruik was,
• of, indien die handskoene herbruikbaar is,

moet dit ontsmet word en uitgehang word
om droog te word voor dit gebêre word,

• dit gebêre word in die toerustinghouer (sien
bl. 12) en

• hande moet deeglik gewas word met seep en
water.

B A S I E S E  G E S O N D H E I D S G I D S  V I R  B O K B O E R E  
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Was en ontsmet herbruikbare handskoene na
gebruik. (Foto: Michael Stenson.)

Gebruik altyd handskoene wanneer
mismonsters geneem word.

(Foto: Rosina Krecek.)
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• Dit is belangrik om die temperatuur van 'n
dier te neem wanneer daar vermoed word
dat die dier siek is, want die dier se
temperatuur kan verander indien dit siek
word.

• Gebruik 'n rektale termometer om die
temperatuur te meet.

• Moet nooit dieselfde termometer vir mense
gebruik nadat dit vir diere gebruik is nie.

• Maak seker die termometer is skoon.
• Skud die termometer sodat die vloeistof in

die termometer terugsak in die bol.
• Laat die bok regop staan.

• Steek die termometer, bol eerste in die bok
se rektum in, omtrent dieselfde diepte as die
breedte van 2 vingers.

• Hou die termometer in hierdie posisie vir 2
minute.

• Trek die termometer uit en lees die
temperatuur onmiddellik.

• Normale liggaamstemperatuur van 'n
gesonde dier is 39°C.

• 'n Bok met temperatuur van 39.5°C of meer,
het koors en is siek.

• Na gebruik, was die termometer in
seepwater.

• Bêre die termometer op 'n veilige plek en
altyd buite bereik van kinders.

• Indien die termometer breek, maak die
vloeistof wat uit die termometer kom,
versigtig bymekaar in 'n plastiese sakkie en
begrawe dit diep. Was hande daarna deeglik.

Tree met u dieregesondheidstegnikus, veearts of ander geskikte persone in
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• 'n Nadoodse ondersoek word uitgevoer op 'n
dier wat gevrek het, om uit te vind waarom
die dier gevrek het.

• 'n Detail beskrywing van 'n nadoodse
ondersoek kan nie binne die spektrum van
hierdie gids gegee word nie.

• Indien 'n veearts buite bereik is, moet die
karkas en organe van die gevrekte dier
ondersoek word en daar gepoog word om die
oorsaak van die dood vas te stel sodat stappe
geneem kan word om verdere vrektes te
voorkom.

• Indien 'n veearts geraadpleeg kan word, sal
hy heel moontlik weet waaraan die dier
gevrek het en advies kan gee sodat die
toestand nie vererger of die siekte nie verder
versprei nie.

• Vermy nadoodse ondersoeke op 'n dier of
diere wat skielik gevrek het of tekens toon
van opblaas kort na dood, bloed of
bloederige afskeidings het uit die neus, bek
of anus. Sulke diere kon gevrek het aan
miltsiekte, wat uiters gevaarlik is vir mense.
Die staatsveearts moet dadelik in kennis
gestel word wanneer diere gevrek het aan
miltsiekte of waar daar vermoed word dat
diere aan miltsiekte gevrek het.

• Wees baie versigtig wanneer 'n dier wat
gevrek het, oopgesny word, want die dier kon
gevrek het aan 'n siekte wat gevaarlik vir
mense kan wees, bv Slenkdalkoors.
Wees baie versigtig dat geen liggaams-
vloeistowwe (bloed, urine, pensinhoud ens.)
in die gesig of oë van mense spat nie.
Beskerm ook klere met 'n plastiese
voorskoot. Rubber handskoene en rubber
stewels bied ook ekstra beskerming. Indien
daar nie handskoene gebruik is nie, was
hande baie deeglik in ontsmettingsmiddel
voor daar weer geëet, gedrink of gerook
word.

• Wanneer dit wel gebeur het dat van die
liggaamsvloeistowwe in 'n persoon se gesig
gespat het, was die oë onmiddellik met water
en die gesig met seep. Indien die persoon
enige siekte simptome ontwikkel, besoek die
naaste kliniek dadelik.

• Let wel: Dit is alleenlik van enige waarde
indien 'n nadoodse ondersoek gedoen word
op 'n dier wat baie onlangs gevrek het. Nadat
die dood ingetree het, vind skielike
veranderinge plaas, sodat organe vreemd sal
lyk en voel en dan sal dit baie moeiliker wees
om te besluit of organe wel abnormaliteite
vertoon wat verband hou met die oorsaak
van die dood. 'n Slegte reuk, organe wat
groenerig tot swarterig vertoon, baie sag is
en lugblasies in organe, is alles tekens dat 'n
karkas besig is om te ontbind.

• Vir 'n nadoodse ondersoek is die volgende
nodig: 'n skerp mes, 'n emmer water om
instrumente in te was, 'n tweede emmer
water om hande in te was en te ontsmet en 'n
pen en papier om aantekeninge te maak.
Verder sal 'n knipmes, 'n saag en 'n skerp
skêr met ronde punte om ingewande mee
oop te sny, handig te pas kom.

• Wanneer 'n veearts later op 'n later stadium
gekontak kan word, moet die volgende
inligting van 'n nadoodse ondersoek aan hom
verskaf word, sodat hy die oorsaak van die
dood korrek kan diagnoseer:
• Maak aantekeninge van observasies wat

gedoen is tydens die nadoodse ondersoek
en bespreek dit met die veearts. Dit is
handig indien 'n tweede persoon tydens
die nadoodse ondersoek aantekeninge kan
maak van waarnemings, want die persoon
wat die ondersoek doen, se hande sal nat
en vuil wees. Indien 'n tweede persoon nie
beskikbaar is nie, onthou wat gesien is en
maak aantekeninge so gou moontlik na die
tyd.

• Maak notas van die volgende voor daar
met die nadoodse ondersoek begin word:
- datum waarop die dier dood is
- enige simptome wat die dier getoon het

voor dit gevrek het
- die identifikasie nommer of naam van

die dier
- die ouderdom, geslag, ras en kleur van

die dier
- die dier se kondisie
- die aantal ander diere wat dieselfde

simptome toon
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- 'n aanduiding van die tydperk wat die
simptome waargeneem is en

- die posisie waarin die dier gevrek het.
• Neem monsters wat die veearts na 'n

laboratorium kan stuur. Die veearts kan
gekontak word vir formalien, 'n vloeistof wat
gebruik word om monsters in te bewaar. Let
op dat formalien giftig is en bêre buite
bereik van kinders en oningeligte
gesinslede. Sny 'n klein monster van elke
orgaan (long, die punt van die hart, milt, nier,
lewer, brein en enige deel van die mae en
derms wat abnormaal lyk) af, ongeveer die
grootte van die helfte van 'n duimnael. Voeg
ook 'n monster by van enige knoppe en/of
swelsels. Sit al die monsters in 'n bottel met
formalien en oorhandig aan die veearts.

• Ondersoek die karkas deeglik en let op na die
volgende:
• Die kondisie: is die kondisie goed of is die

dier baie maer?
• Die haarbedekking: is daar enige

haarverlies? Is hare gekoek?
• Is daar enige wonde, absesse of swelsels

sigbaar?
• Kan daar enige parasiete gesien word? Let

veral op vir bosluise binne-in ore, tussen
die kloutjies en enige plek waar ledemate
aan die liggaam heg (armholtes, lieste).

• Is die slymvliese (van die oë, bek, anus en
vulva en voorhuid) 'n normale pienk
kleur? Is enige waterblase of sere te siene?

• Is daar enige afskeidings by oë, neus, bek,
penis of vulva?

• Enige tekens van diarree?
• Plaas die dier op die grond op sy regtersy

(wanneer die dier lê, kan organe in normale
posisies ondersoek word, wat nie die geval is
wanneer die dier aan sy agterbene opgehang
word nie). Indien die vel bruikbaar is, slag die
dier eers af.

• Sny die linkerkantste voor- en agterbene los
by hulle aanhegtings en buig hulle oor die
ruggraat, sodat hulle weg van die pensdeel
van die bok wys.

• Sny die pens oop en let op na die volgende:
• Enige groot hoeveelheid

liggaamsvloeistof; bloeding of
bloedklonte; etter. As daar
liggaamsvloeistof is, ruik of dit moontlik
urine kan wees (manlike diere mag

moontlik 'n obstruksie in die urienweg hê,
met die gevolg dat die urine in die buik
ophoop).

• Enige organe in abnormale posisies.
• Enige knoppe, weefselmassas of absesse.
• Die voorkoms van die vet (geen vet of

waterige vet dui dat die dier honger gely
het of van honger gevrek het).

• Open nou die borskas en kyk na die
volgende:
• Die aanhegting tussen die borswand en die

longe of hart.
• Enige groot hoeveelheid vloeistof;

bloeding of bloedklonte; etter.
• Enige opvallende knoppe, massas of

absesse.
• Sny ook die hartsak oop om te sien of dit

vloeistof of bloed bevat.
• Verwyder die tong, slukderm, lugpyp, hart en

longe en ondersoek dit:
• Longe: Voel aan die longe (hulle is

veronderstel om sponserig te voel). Sny dit
op 'n paar plekke oop en wees op die
uitkyk vir water in die longe (water en
skuim sal verskyn wanneer dit oopgesny
word); longontsteking (longe rooi of
gelerig tot grys, met vlekke in verskillende
kleure, voel ferm tot hard); etter (mag
verskyn wanneer daar aan die long gesny
word); absesse: parasiete.

• Hart: Die hart moet nie wit kolle of
strepe op hê nie.

• Slukderm: Wanneer dit oopgesny word, sal
dit leeg wees of moontlik kos bevat.

• Lugpyp: Sny oop en soek na tekens van
bloeding (sigbaar by diere wat aan opblaas
gevrek het), skuim (water op die longe).

• Tong: Wees op die uitkyk vir sere.
• Ondersoek die organe in die buik en

borsholte:
• Milt: Kyk uit vir swelsels (vergrote milt en

met ronde rande), verkleuring en
abnormale vorm.

• Lewer: Kyk uit vir swelsels, afwyking van
normale rooibruin kleur (bv. donkerrooi
of geel). Maak verskeie snitte in
verskillende dele van die lewer en druk 'n
klein stukkie van die lewer tussen die duim
en voorvinger om te bepaal hoe hard,
normaal of sag dit voel. Kyk ook uit vir
parasiete (wurms).
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• Galblaas: Indien dit baie vol is, beteken dit
dat die dier nie nie gevreet het nie. Sny
oop en soek vir galstene, abnormale kleur
en dikte van die gal of bloeding.

• Niere: Die niere moet dieselfde grootte en
vorm hê, glad lyk en ferm voel. Sny
oorlangs oop. Daar moet nie tekens van
urine, etter, kalkagtige wit materiaal of
bloedklonte sigbaar wees nie.

• Blaas: Sny dit oop om te kyk na die kleur
van urine en om te sien of daar bloed in
is.

• Pense: Ondersoek die buitekant vir
bloeding, wonde en absesse. Sny die
grootpens (rumen) oop en ondersoek die
hoeveelheid en ouderdom van die inhoud
(dit moet redelik vars vertoon); kyk ook
vir maagsere of wonde in die penswand,
vreemde voorwerpe soos plastiese sakke,
stukke draad, lap ens. en vir parasiete. Sny
ook die melkpens oop en soek na
maagsere en parasiete.

• Derms: Kyk of daar enige tekens van
wonde aan die buitekant is. Sny oop en
kyk na die kleur binne, wat bleek moet
vertoon. Maak 'n aantekening indien dit
rooi vertoon of met 'n gryserige of geel
laag bedek is en enige opgehewe wit kolle

of knoppe of bloederig voorkom. Kyk na
die inhoud (wat verteerde kos moet wees)
of enige wurms teenwoordig is. Sny ook
die laaste deel van die derms (rektum), net
voor die anus oop om te sien of die mis
normale vorm het.

• By 'n vroulike dier, kyk of sy dragtig was.
• Saag nou die kop oop om die brein uit te

haal en kyk vir etter op die oppervlakte,
enige waterige sakkies (siste) of absesse.

• Kyk of die tande geslyt is; ou diere kan nie
vreet indien hulle tande weggeslyt is nie.

• Kyk na die spiere langs die ruggraat, die
boonste deel van die bene, die nek, die
gedeeltes tussen ribbes en die kante van die
buik om te sien of enige tekens van bloeding
of kneusing, absesse of verkleurde areas of
areas met wit kolle of strepe, waargeneem
kan word.

• Die oorskot van die karkas moet diep
begrawe word en met dit saam, die grond wat
onder en rondom die karkas was toe dit
oopgesny is.

• Was hande, arms, skoene/voete, voorskote,
messe en ander instrumente deeglik met seep
en water, waarby ontsmettingsmiddel gegooi
is.
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Daar is baie verskillende medikasies vandag
beskikbaar op die mark. Alle medikasies word
vergesel met gebruiksaanwysings en dit is baie
belangrik om die aanwysings noukeurig te volg.
Indien dit nie gedoen word nie, mag die medisyne
nie doeltreffend werk nie, die dier nie beter word
nie en geld is vermors.

Die gebruiksaanwysings tussen medikasies verskil
aansienlik. Dit is byvoorbeeld baie belangrik om
die regte dosis per dier, wat verband hou met die
grootte en gewig van die dier, te gebruik.

Sommige tipes medisyne moet meer as een keer
gegee word om 'n effektiewe behandeling te verkry,
terwyl sommiges net een keer gegee moet word.

Verskillende medikasies word verskillend
toegedien, bv. dosering deur die bek, deur 'n
inspuiting wat onder die vel of in die spier
toegedien moet word, aanwending op klein area of
uitgieting oor die vel of deur die diere te dip.

In Afdeling 3 word hierdie aspekte bespreek,
asook die behandeling van wonde, want bokke kan
hulself somtyds per ongeluk beseer.
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• Medikasie kan gebruik word om diere te
behandel wat siek of beseer is.

• Medikasie kan ook gebruik word om te
voorkom dat diere siek word.
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• Dit is belangrik om te weet watter
siektetoestand behandel moet word
of teen watter siekte voorsorg getref
moet word.

• Maak seker dat die regte medikasie
gebruik word.

• Lees altyd die gebruiks-
aanwysings wat saam met die
medikasie voorsien word,
noukeurig deur.

• Die winkelpersoneel, waar die
produk gekoop
word, die diere-
gesondheids-
tegnikus, 'n

voorligter, 'n
ervare boer of

veearts, kan ook
help om 

instruksies 
te verduidelik.

• Maak seker die
medikasie kan vir
bokke gebruik word.

• Medikasie vir hoenders kan
byvoorbeeld nie vir bokke gebruik
word nie.

• Gaan die vervaldatum na.
• Indien die produk se

vervaldatum reeds verstreke is,
sal dit nie behoorlik werk nie.

• Indien die 
datum 
aangedui 
word as:
VERVALDATUM 03 2008,
verwys die 03 na die maand en
die 2008 na die jaargetal.

• Die produk moet nie na Maart
2008 gebruik word nie.

• Medikasie moet op 'n koel
plek en in skaduwee geberg
word.

• Voor medikasie gekoop word,
maak seker dat dit op 'n koel plek
en uit direkte sonlig geberg was.

• Maak seker dat dit ook na
aankoop op 'n koel plek, uit
direkte sonlig gebêre word.

• Dit is belangrik om die
regte dosis toe te dien.

• Te min mag nie werk nie en te veel mag
skadelik wees.

Swaarder bokke
'n moet hoër

dosis ontvang.

23

Maart
2008

Hoender- 

medisyne

Bok- 

medisyne 

VE
RV

AL
D

AT
U

M
:0

3 
20

08

AFR_Goatkeeper2008.qxd  2008/12/17  04:42 nm  Page 23



B A S I E S E  G E S O N D H E I D S G I D S  V I R  B O K B O E R E  

Tree met u dieregesondheidstegnikus, veearts of ander geskikte persone in
verbinding vir verdere inligting

24

Deur die bek/dosering.
(Foto: Leslie Harrison.)

Deur middel van opgiet.
(Foto: Leslie Harrison.)

Deur middel van 'n inspuiting.
(Foto: Leslie Harrison.)

• Maak seker dat die regte toedienings-
metode gebruik word.

• Die gebruiksaanwysings wat saam met elke
produk kom, verduidelik hoe die medikasie
toegedien moet word.

VERSKILLENDE MANIERE OM
MEDIKASIE TOE TE DIEN

• Dien medikasie toe soveel keer as wat
die gebruiksaanwysings aandui, anders
sal dit nie effektief wees nie.

• Bv. sekere inspuitings moet herhaal word
vir 3 dae. Indien dit nie vir 3 dae namekaar
toegedien word nie, sal dit oneffektief wees
en die geld wat op die medisyne bestee is,
sal gemors wees.

• Weggooibare
spuite en naalde,
wat vir inspuitings
gebruik word, moet voor
gebruik nog in hulle
oorspronklike verpakking
verseël wees: dit verseker
dat hulle steriel (kiemvry) is.

• Gebruik weggooibare spuite en
naalde slegs een keer en gooi dit
dan weg.

• Moet nie dieselfde naald op
verskillende diere gebruik
nie.

• Versamel gebruikte naalde
in 'n ou koeldrankblikkie;
wanneer die blikkie vol is,
kan dit aan die
dieregesondheidstegnikus
gegee word, wat dit dan op
die korrekte manier sal
vernietig.

• Raak ontslae van 'n
gebruikte spuit deur dit in 'n
put toilet in af te gooi.

Dag 1     Dag 2    Dag 3

Desember
2008
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• Vir verdere inligting
tree in verbinding met
die dieregesondheids-
tegnikus, voorligter,
'n ervare boer, veearts
of ander kundige.
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• Vir die
medikasie om
effektief te
werk, moet
dit deur
die bok
se hele
liggaam
versprei; dit sluit ook
liggaamsvloeistowwe
en melk in.

• Dit beteken dat daar
medikasie in al die
liggaamsdele en die ligaamsvloeistowwe,
insluitend die melk, teenwoordig is.

• Die inneem van dieremedikasie deur mense,
is gevaarlik vir mense.

• Die gebruiksaanwysings van
die medikasie dui die
onthoudingsperiode aan;
met ander woorde, dit dui
aan vir hoeveel dae nadat
die medikasie aan die dier
toegedien is, die melk of
vleis van die dier nie vir
menslike gebruik, gebruik
mag word nie.

• Die wagperiode word die
onthoudingsperiode
genoem en word in dae of
weke aangedui op die etiket.

• Hou alle medikasie, inspuitings en
naalde buite bereik van kinders om
te voorkom dat hulle beseer of
vergiftig kan word.

Desember
2008
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• Wonde moet skoongemaak en skoongehou
word om te voorkom dat dit septies raak.

• Indien die wond baie groot of baie diep is, is
dit raadsaam om eerder 'n
dieregesondheidstegnikus, 'n staatsveearts of 'n
private veearts te raadpleeg.

• Wanneer 'n wond behandel moet word, kry
vooraf alle benodighede bymekaar.

• Gebruik afgekoelde, gekookte, skoon water.
• Voeg 'n ontsmettingsmiddel, wat geskik is vir

gebruik by bokke, by die water.
• Dra plastiek- of dun rubberhandskoene of

maak skoon plastieksakke om die hande vas.
• Hou die dier stil.
• Gebruik skoon papierhanddoeke, indien

beskikbaar.
• Maak die wond van die middel na die kant toe

skoon om te voorkom dat vullis in die wond in
gevee word.

• Wanneer die wond skoon is, wend 'n
wondsproei aan wat vlieë beheer.

• Sommige wonde mag behandeling met 'n
antibiotikum vereis, veral as hulle groot, diep of
alreeds septies is.

• Hou die wond droog en skoon.
• Laat die dier rus.
• Indien die handskoene weer gebruik kan word,

was hulle baie goed met warm seperige water,
spoel uit, ontsmet, hang hulle op om droog te
word en bêre veilig.

• Verbrand die plastieksakke, weggooibare
handskoene en enige papier wat gebruik is.

Let wel: Sommige oop wonde genees nie vanself
nie, selfs al word dit behandel; sulke wonde kan
dalk kankeragtig wees.

• Kanker kom meer dikwels voor by ouer diere
(eerder as by jonger diere) en ook dan dikwels
op liggekleurde kaal vel wat aan die son
blootgestel is.

• Slegs 'n veearts kan 'n kankergewas behandel en
dit deur middel van 'n operasie verwyder.

• Maar selfs dit mag nie help indien die wond
reeds taamlik groot is nie.

• Dit mag die beste wees om diere met sulke
kanker van kant te maak.
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Die groeisel 
onder die stert 
van hierdie dier 
is waarskynlik
kankeragtig.

(Foto: Hannes 
de Villiers.)
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• Dosering is die metode wat gebruik word om
medisyne mondeliks vir diere in te gee en word
gewoonlik gebruik om diere teen wurm-
besmettings te behandel.

• Dit kan gedoen word deur die spuit sonder die
naald te gebruik.

• Berei die korrekte dosis vir die betrokke dier
voor.

• Hou die bok stil.
• Maak die bok se bek oop.

• Plaas die spuit in die kant van die bok se bek en
oor die basis van die tong.

• Die spuit moet na die linkerkant van die bek
wys.

• Lig die kop van die dier effens, maar nie te
hoog nie, te hoog sal verhoed dat die dier kan
sluk.

• Moenie die bek oophou terwyl u doseer nie.
• Spuit die inhoud van die spuit stadig in die bek

in.
• Maak seker dat die bok die medisyne sluk en nie

daaraan verstik nie.
• As die bok vorentoe spring, beweeg saam met

die dier om te verhoed dat sy verhemelte beseer
word.
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Dosering van 'n dier met behulp van 'n spuit. (Foto's: Leslie Harrison.) 
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• Bosluise kan wonde en absesse, insluitend poot-
absesse, veroorsaak.

• Bosluise kan ook siektes soos hartwater oordra.
• Daar is verskillende maniere om bosluise op

diere dood te maak soos byvoorbeeld die
gebruik van 'n dompeldip of spreidip, die lokale
aanwending van opspuit- en bosluissmeer-
middels en die gebruik van opgiet-middels.

• 'n Opgiet-bosluismiddel mag vir die kleinskaal
boer moontlik die doeltreffendste en maklikste
wees om te gebruik.

• Gebruik 'n opgiet-bosluismiddel in die
armholtes, liesgedeeltes en tussen die kloutjies.

• Hoe dikwels bokke teen bosluise behandel moet
word, sal afhang van faktore soos die tyd van
die jaar en die aantal bosluise op die diere.

• Waar wonde wat veroorsaak is deur bosluise of
poot-absesse, 'n probleem is, kan dit nodig wees
om bokke meer dikwels teen bosluise te
behandel, byvoorbeeld een keer per week,
totdat die probleem onder beheer is. Daarna
kan die intervalle tussen behandelings verleng
word.
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Gebruik van 'n opgiet-bosluismiddel  om bosluise te behandel. (Foto's: Leslie Harrison.)
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• Sommige medikasie moet met behulp van
inspuitings toegedien word, eerder as mondeliks.

• 'n Spuit en naald word gebruik om medikasie in
die bok in te spuit.

INSPUITINGS ONDER DIE VEL
• 'n Gerieflike plek om onder die vel in te spuit,

is aan die kant van die nek.
• Die inspuiting moet in die boonste derde van

die nek toegedien word; nie die onderste deel
van die nek waar 'n groot aar loop nie.

• Maak seker dat die spuit en naald steriel is.

• Berei die korrekte dosis, vir die dier wat
behandel moet word, voor.

• Hou die bok stil.
• Lig die vel tussen die wysvinger en duim op en

druk die naald onder die vel in.
• Maak seker dat die naald nie per ongeluk

regdeur die twee lae vel gedruk word nie.
• Trek die suier terug en maak seker dat geen

bloed in die spuitbuis opgesuig word nie.
• Indien daar bloed in die buis is, trek die spuit

uit en steek die naald op 'n ander plek in.

• As daar geen bloed in die spuitbuis is nie, druk
die suier sagkens af in die spuitbuis.

• Trek die naald uit nadat die inspuiting toegedien
is.

• Vryf die area vir 'n paar sekondes.
• Volg die regte prosedure om van die naald en

spuit ontslae te raak.

INSPUITING IN 'N SPIER
• 'n Gerieflike plek om in die spier in te spuit, is

op die kruis van die dier.
• Maak seker dat die spuit en naald steriel is.
• Berei die korrekte dosis vir die dier wat

behandel moet word, voor.
• Verwyder die naald van die spuit.
• Hou die bok stil.
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Medisyne wat met behulp van 'n spuit uit
'n bottel getrek word.

(Foto: Leslie Harrison.)

Inspuiting onder die vel.
(Foto: Ellen van Wijk.) 

SpuitbuisSuier

Naald

Hegstuk

Sketse van 'n spuit en naald.
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• Voel met die vingers vir die spierkussing op die
dier se kruis, ongeveer 'n duimlengte agter die
heupbeen.

• Neem nou die naald, sonder die spuit, tussen
die duim en wysvinger en steek die naald met
een vinnige beweging in hierdie spier in.

• Maak seker dat daar geen bloed in die hegstuk
van die naald verskyn nie.

• Indien daar bloed verskyn, trek die naald uit en
probeer weer.

• Indien geen bloed verskyn nie, heg die spuit aan
die naald en druk die suier af in die spuit om
die medisyne in die spier in te spuit.

• Trek die naald met die spuit uit.
• Vryf die area vir 'n paar sekondes.
• Raak op die korrekte wyse van die naald en

spuit ontslae na gebruik.
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Stap 2: As daar geen bloed in die naald
verskyn nie, kan die spuit aan die naald geheg

word. (Foto: Leslie Harrison.) Stap 1: Steek die naald sonder die spuit in.

Heupbeen 
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In hierdie afdeling word die algemeenste siektes en
toestande wat in bokke voorkom, bespreek. Elke
bladsy word gewy aan 'n ander siekte of toestand en
elkeen word onder die volgende opskrifte bespreek:
• Die aard van die siekte of toestand
• Oorsaak 
• Simptome 
• Behandeling
• Voorkoming
• Enige ander nuttige inligting.

Die siektes en toestande word in 'n sekere volgorde
aangebied en vir spesifieke redes. Dit word nie slegs
deur verskillende tipes organismes of kieme
genaamd virusse, bakterieë, protosoë of wurms
veroorsaak word nie, maar ook deur swak voeding.

Die mees algemene oorsaak van aborsie in bokke is
waarskynlik swak voeding van die ooie. Toestande,
gekenmerk deur sere, is absesse, pootabsesse en
vuilbek. Soms kan een siekte wat in 'n bok
voorkom, die bok vir 'n tweede siekte vatbaar maak
soos in die geval van vuilbek en mastitis. Lammers
kan vuilbek deur middel van hulle bekke na die
spene van ooie versprei. Ooie met vuilbek-letsels

sal, op hulle beurt, meer geneig wees om mastitis te
ontwikkel. Soms kan dieselfde bakterieë meer as een
siekte veroorsaak, byvoorbeeld longontsteking en
mastitis word beide deur Mannheimia veroorsaak
word.

Sommige siektes kan baie effektief deur inenting
voorkom word, soos die geval met bloednier en
klem-in-die-kaak. Bokke met klem-in-die-kaak,
bloutong en hartwater toon almal senuweetekens en
stuiptrekkings en daarom is dit belangrik om in staat
te wees om tussen die siektes te kan onderskei.
Laastens, koksidiose en die siektetoestande
veroorsaak deur wurms, byvoorbeeld rondewurms,
lintwurms en lewerslak word saam gegroepeer,
aangesien al vier maag- en dermparasiete is en
diarree kan veroorsaak. Die afdeling sluit af met 'n
voorgestelde inentingskedule vir bokke.

Indien 'n bok siek lyk, maar die diagnose kan nie
met behulp van hierdie gids gemaak word nie, mag
die bok moontlik aan iets meer ongewoon ly.
Raadpleeg in daardie geval u plaaslike diere-
gesondheidstegnikus of 'n staats- of private veearts.
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WAT IS ABORSIE?
• Aborsie is die natuurlike of geïnduseerde

geboorte van 'n fetus voordat dit in staat is om
buite die baarmoeder te oorleef.

WAT VEROORSAAK ABORSIES?
• Stres as gevolg van verhongering, is waarskynlik

die belangrikste oorsaak van aborsies in bokke
wat op kommunale weiding aangehou word.

• Talle aansteeklike en parasitiese organismes,
soos Chlamydia en Coxiella, kan ook aborsies in
bokke veroorsaak.

• Chlamydia veroorsaak 'n probleem genaamd
"ensoötiese aborsie".

• Inteling in Angorabokke kan ook gewoonte-
aborsies veroorsaak.

ABORSIES KAN DEUR
VERHONGERING VEROORSAAK

WORD
• Gedurende dragtigheid benodig die ooi vir

beide haar eie lewensonderhoud en vir haar
fetus, ekstra proteïen en energie.

• Indien die ooi nie genoeg kos van goeie gehalte
inneem nie, kan sy aborteer.

• Aborsies mag 'n ernstige probleem in
somerreënvalgebiede wees, as gevolg van stres
weens voedingstekorte wat gedurende die
maande van Augustus tot Oktober voorkom;
min weiding is beskikbaar en dit wat beskikbaar
is, mag laag in voedingswaarde wees.

• Dikwels vererger veldbrande, wat groot
oppervlaktes weiding vernietig, die situasie.

SIMPTOME
• Soms mag die fetus abnormaal lyk, maar soms

baie normaal.
• Wanneer die aborsie deur verhongering

veroorsaak word, word 'n normale, goed
ontwikkelde lam vroeg, na slegs 90 dae van
dragtigheid, gebore.

• Wanneer die aborsie deur 'n infeksie veroorsaak
word, mag die fetus normaal lyk of reeds
ontbind wees.

• In gewoonte-aborsies, soos by Angorabokke
voorkom, mag die fetus baie opgeswel lyk.

• Indien moontlik, vind die geaborteerde fetus en
die plasenta (nageboorte).

• Tel dit op, maar met plastieksakke oor die
hande.

• Draai die fetus en die nageboorte versigtig in
plastieksakke toe en neem dit na 'n
dieregesondheidstegnikus, staats- of private
veearts, om uit te vind wat die aborsie
veroorsaak het.

• Was hande met seep en water nadat 'n
geaborteerde fetus hanteer is.

BEHANDELING
• Behandeling van ooie wat weens ensoötiese

aborsie aborteer het, is gewoonlik nie effektief
of ekonomies uitvoerbaar nie.
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Vroeg geaborteerde fetusse (ensoötiese
aborsie). (Foto: Jan de Wet.) 

Voorsien byvoeding en lekke wanneer voer
skaars of van swak gehalte is.
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• Daar is geen spesifieke behandeling vir aborsies
deur Coxiella veroorsaak nie.

• Aborsies weens verhongering of deur inteling,
kan nie as sodanig behandel word nie, maar
moet voorkom word.

VOORKOMING
• Om aborsies, veroorsaak deur verhongering, te

voorkom, voorsien genoeg goeie gehalte kos
aan ooie sodat hulle kondisie kan verbeter.

• Om aborsies, veroorsaak deur Chlamydia, te
voorkom, bespreek die moontlikheid van
inenting met 'n veearts.

• Om aborsies, veroorsaak deur die kiem Coxiella,
te voorkom, is bosluisbeheer die
doeltreffendste.

VOEDING VAN DIE 
DRAGTIGE OOI

• Die laaste 2 maande van dragtigheid en die
eerste 2 maande na lam is die mees kritieke
periodes.

• Gedurende hierdie 4 maande benodig die ooi 3
soorte aanvullende voer.

• 'n Dragtige ooi, wat op veld wei en omtrent  30
kg weeg, benodig daagliks omtrent 400 g
aanvullende voer wat hoog in energie is.
Sodanige voere sluit in: melasse, mielies, gars,
brouersgraan, koringsemels en katoensaad-
oliekoekmeel.

• Die dragtige ooi sal ook omtrent 400 g
bykomende voer per dag benodig wat hoog in
proteïen is. Sodanige voere sluit in: vismeel,
grondboon-oliekoekmeel, katoensaad-
oliekoekmeel en brouersgraan.

• Verder benodig die ooie ook daagliks omtrent
8 g sout en omtrent 8 g mineralemengsel.
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WAT IS 'N ABSES?
• 'n Abses is 'n ophoping van etter binne 'n

kapsule met 'n dik wand.

WAT VEROORSAAK 'N ABSES?
• 'n Abses word veroorsaak deur kieme, genaamd

bakterieë, wat in stof, in mis en op die grond
voorkom.

• 'n Abses ontwikkel dikwels na 'n besering wat
byvoorbeeld veroorsaak word deur bosluise,
grassade of dorings.

• Die bakterieë kom deur 'n klein wond die
liggaam binne en beweeg dan deur die liggaam
in die bloed.

• Die abses kan ver van die oorspronklike wond
ontwikkel.

SIMPTOME
• 'n Ronde swelsel wat rooi en pynlik mag wees,

is sigbaar.
• 'n Abses ontwikkel dikwels voor op die skouer,

op die kop of nek, op die flank of op die
agterbeen.

• Indien die abses tot barspunt ontwikkel, val die
hare uit en is daar 'n sagte kol in die middel.

BEHANDELING
• Die abses moet behandel word wanneer die

hare uitgeval het en daar 'n sagte kol in die
middel is.

• Voeg omtrent 'n teelepel sout by 'n liter water,
kook dit dan vir 20 minute en laat toe om af te
koel.

• Steriliseer 'n skerp mes deur die mes vir 20
minute in water te kook.

• Kry die water, die gesteriliseerde mes of 'n
nuwe lemmetjie, papierhanddoeke, insek-
werende wondsproei en 'n ekstra plastieksak
byderhand.

• Hou die bok stil.
• Dra handskoene.

• Sny 'n kruis oor die sagte kol met die mes of
lemmetjie.

• Druk die etter uit met die vingers en vang dit
op met skoon papier.
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• Maak die wond met die gekookte soutwater
skoon.

• Gebruik 'n geskikte wondsproei om vlieë weg te
hou.

• Maak die papier, etter en handskoene wat in die
behandeling gebruik is, bymekaar en begrawe of
verbrand dit.

• Indien moontlik, gee die dier 'n antibiotikum-
inspuiting wanneer die abses behandel is.

VOORKOMING
• Indien 'n dier verskeie baie ernstige absesse het

of dikwels absesse kry, maak dit van kant.
• Beheer bosluise.

(Foto's: Afdeling van Parasitologie,
Onderstepoort Veeartsenykundige Instituut.)
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WAT IS SWEERKLOU?
• Dit is 'n pynlike toestand waar 'n abses in

weefsels van die poot ontwikkel.

WAT VEROORSAAK SWEERKLOU?
• Kieme kom die liggaam binne deur 'n klein

wond of besering op die poot.
• Die wond of besering

kan veroorsaak word
deur 'n bosluisbytplek
tussen die kloutjies.

• Die wond of besering
kan ook deur dorings
veroorsaak word
wanneer die bok teen
bome opstaan om te
vreet.

• Die kieme in die wond
veroorsaak dan dat 'n
abses vorm.

• Die abses kan die
gewrigte van die
poot beïnvloed.

SIMPTOME
• Die bok is

kruppel of lam,
gewoonlik aan
een poot.

• Die poot voel warm en is pynlik wanneer dit
gedruk word.

• Mettertyd swel die poot net bokant die hoef op,
en die abses mag hier deur die vel bars.

BEHANDELING
• Sweerklou is moeilik om te behandel omdat die

abses tussen die kloutjies sit en dit nie daar
oopgesny kan word nie.

• 'n Poot is ook moeilik om te behandel omdat
die antibiotikum nie maklik die kapsule van die
abses binnedring nie.

• Hou die aangetaste poot skoon en laat die dier
op 'n droë, skoon oppervlak oornag.

• Antibiotikum-behandeling met 'n langwerkende
oksitetrasikliene elke derde dag vir 4 weke
toegedien, behoort suksesvol wees.

• Indien die abses baie ernstig is, is dit die beste
om die dier van kant te maak.

VOORKOMING
• Waar bosluise 'n probleem is, dip die bokke se

pote in 'n bosluisdip-oplossing.
• Gebruik 'n voetbad om die bokke se pote in te

dip.
• Indien 'n voetbad nie beskikbaar is nie, gebruik

'n klein bak met bosluisdip-oplossing in en hou
die bokke se pote een vir een in die dip.

• Gebruik die houer slegs vir hierdie doel.
• Gebruik 'n

bosluis-
dip-
middel
wat vir
bokke
geregi-
streer is.

• Dip die
pote een
keer per
week in
die somer
en elke
tweede
week in
die
winter.
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Dip die bok se pote.

Sweerklou. (Foto: Gareth Bath).

Bosluise wat onder
kloutjies vassit.

(Foto: Gareth Bath.)

Bokke kan hulle pote beseer wanneer hulle
teen bome of struike opstaan om te vreet.

(Foto: Michael Stenson.)

Etter

Swelsel
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WAT IS VUILBEK?
• Vuilbek is 'n infeksie van die vel en slymvliese

van skape en bokke.
• Diere met vuilbek het sere op of om die bek en

neus.
• Weens hierdie sere is 'n ander naam vir vuilbek

"seerbek".
• Vuilbek kan mense aantas indien hulle besmette

diere hanteer.

WAT VEROORSAAK VUILBEK?
• Die virus wat vuilbek veroorsaak, is 'n sterk

virus en kan vir baie jare in die omgewing
oorleef.

• Dit kom die liggaam binne deur 'n stukkende
plek in die vel soos 'n krap of 'n sny.

• Die stres rondom lamtyd kan veroorsaak dat
infeksies in ooie opvlam.

• Die infeksie kan na lammers versprei.
• 'n Besmette lam kan die virus na die ooi oordra

wanneer hy suip.

SIMPTOME
• Klein, ronde opgehewe rofies word gewoonlik

in die hoek van die bek waargeneem.
• Rofies versprei rondom die bek, die oë en ook

neusgate.

• Ooie ontwikkel sere wat met rowe oortrek word
op hulle spene wanneer hulle besmette lammers
laat suip.

• Dit is baie pynlik vir die ooi, wat sere op haar
uier het, om die lam te laat suip.

BEHANDELING
• Die siekte behoort vanself op te klaar.
• Hou diere met vuilbek apart omdat die kieme op

die rofies van die sere gedra word, en wanneer
dit afval, besmet dit die grond vir baie maande.

• Dra handskoene om petroleumjellie aan die sere
te wend om die rofies sag te hou.

• In erg aangetaste diere kan daar van 'n
aërosolsproei wat 'n antibiotikum bevat, gebruik
gemaak word om aan die rofies te spuit.

• Lammers wat nie kan suip nie, moet met 'n
bottel gevoer word.

VOORKOMING
• Waar slegs 'n paar diere aangetas is en daar

kommer bestaan dat die infeksie na ander diere
sal versprei, ent die hele kudde.

• Moenie die kudde inent waar baie diere reeds
besmet is nie.

• Moenie gesonde diere in 'n skoon kudde inent
nie.
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Vuilbek sere. (Foto: Jenny Turton.)

Vuilbek sere. (Foto: Gareth Bath.)

Vuilbek sere.
(Foto: Universiteit van Pretoria.)
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WAT IS MASTITIS?
• Mastitis is 'n inflammasie van die uier.
• Ooie wat baie melk produseer, is meer

onderhewig aan die siekte.
• Mastitis kan die hoofoorsaak van verlies van

melkproduksie wees.
• Ernstige mastitis kan 'n algemene vergiftiging

van die dier se gestel veroorsaak wat tot koors,
depressie en verlies van eetlus kan lei.

• Die volgende foto wys waar die helfte van die
uier as gevolg van mastitis afgeval het.

WAT VEROORSAAK MASTITIS?
• Mastitis word deur 'n infeksie van die uier

veroorsaak.
• Mastitis ontwikkel in nat en warm toestande.
• Die siekte kan ontwikkel wanneer lammers,

tydens suiping die bakterieë na die speenkanaal
oordra.

• Ooie met lammers wat vuilbek sere ("seerbek")
het, is meer geneig om mastitis te ontwikkel.

SIMPTOME
• Die duidelikste simptome is 'n veranderinge in

die uier en klonte wat in die melk verskyn.
• Mastitis kan veroorsaak dat die uier swel, warm

voel, rooi en pynlik word en dan pers van kleur
raak.

• Daar sal nie enige melk geproduseer word nie

of die melk sal abnormaal wees (dun en
waterig, dik met klonte, of etter of bloed
bevat).

• Absesse mag in die uier voorkom.
• Ooie sal moontlik  die agterbeen, naaste aan die

aangetaste deel van die uier, sleep en mank wees
wanneer hulle loop.

• As gevolg van die pynlikheid van die uier, kan
ooie weier dat lammers suip.

• Lammers kan as gevolg daarvan, verhonger en
vrek.

BEHANDELING
• Waar moontlik, moet die uier uitgemelk word.
• Moenie melk van 'n bok wat mastitis het met

gesonde bokmelk meng nie.
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Mastitis - die helfte van die uier het afgeval.
(Foto: Gareth Bath.)

Abses in uier. (Foto: Gareth Bath.)

Geswelde uier. (Foto: Gareth Bath.)
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• Die melk van ooie met mastitis moet
weggegooi word.

• Plaas 'n warm pak (soos 'n warmwatersak met
warm water gevul) op die aangetaste uier vir
omtrent 5-10 minute.

• Sit daarna 'n koue pak (soos ys wat in 'n
handdoek toegedraai is, of 'n handdoek wat in
baie koue water geweek is) vir omtrent 5-10
minute op.

• Gee 'n antibiotikum-inspuiting binnespiers.
• Raadpleeg 'n veearts oor die gebruik van

behandeling via die speenkanaal.
• Bottelvoer lammers van ooie met mastitis met

melk van ooie wat nie aangetas is nie sodat die
lammers nie hongerly en vrek nie.

VOORKOMING
• Goeie higiëne en bestuur is baie belangrik.
• Onmiddellike aandag aan speenbeserings is

krities belangrik.
• Vlieë kan infeksie versprei; vliegbeheer is dus

ook belangrik.
• Gaan die uiers voor teling na.
• Moenie met ooie wat harde, knopperige uiers of

toe spene het, teel nie omdat hulle nie in staat
sal wees om hulle lammers suksesvol groot te
maak nie.

• Raak ontslae van ooie met ernstige mastitis.
• As mastitis 'n probleem op die plaas is, sluit 'n

mastitis-entstof in u inentingsprogram in (sien
bladsy 52).
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WAT IS LONGONTSTEKING?
• Longontsteking is 'n siekte van die lugweë en

longe wat skape, bokke, beeste en ander diere
aantas.

WAT VEROORSAAK
LONGONTSTEKING?

• Longontsteking word deur bakterieë genaamd
Pasteurella en Mannheimia veroorsaak.

• Die siekte kom gewoonlik voor wanneer die
diere onder stres verkeer.

• Diere mag onder stres verkeer wanneer hulle
aan slegte weer soos sterk winde, swaar reën,
skielike veranderinge van temperatuur of
uiterste koue blootgestel word.

• Diere mag ook die siekte ontwikkel nadat hulle
oor lang afstande vervoer is.

SIMPTOME
• Diere lyk moeg en loop agter die res van die

trop wanneer hulle aangekeer word.
• Hulle mag ophou om behoorlik te vreet.
• Bokke met longontsteking het dikwels 'n koors.
• Diere met longontsteking haal vinnig en met

moeite asem.
• Hulle kan hyg na asem en hoes.
• Slymerige uitskeiding by die neus mag sigbaar

wees.

NADOODSE TEKENS
• Die longe vertoon kollerig met rooi kolle tussen

die normale pienk areas.
• 'n Groot deel van die longe mag ook ferm en

rooi van kleur wees.

• Die longe kan met 'n gelerige wit laag bedek
wees wat aan die binnekant van die ribbes
vassit.

• Daar mag skuim in die hooflugpyp wees.
• Die aangetaste dele van die longe van 'n dier

wat aan longontsteking gevrek het, sal in water
sink.

BEHANDELING
• Behandel met 'n langwerkende oksitetrasiklien-

produk.
• Herhaal na 3 dae indien nodig.

VOORKOMING
• Skakel swak bestuur uit wat strestoestande in die

diere veroorsaak.
• Verskaf skuiling gedurende slegte weer.
• Tydens vervoer oor lang afstande, hou stil sodat

die bokke kan rus, water drink en hooi vreet.
• Inenting van die kudde mag die siekte help beheer.
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Long aangetas deur longontsteking.
(Foto: Afdeling van Patologie, Onderstepoort

Veeartsenykundige Instituut.) 

Gelerige wit laag op longe.
(Foto: Afdeling van Patologie, Onderstepoort

Veeartsenykundige Instituut.) 

Daar mag skuim in die lugpyp wees.
(Foto: Afdeling van Patologie, Onderstepoort

Veeartsenykundige Instituut.) 

LLLL OOOO NNNN GGGG OOOO NNNN TTTT SSSS TTTT EEEE KKKK IIII NNNN GGGG

40

AFR_Goatkeeper2008.qxd  2008/12/17  04:50 nm  Page 40



WAT IS BLOEDNIER?
• Bloednier is 'n siekte wat bokke, skape en

beeste aantas en hul dood kan veroorsaak.

WAT VEROORSAAK BLOEDNIER?
• Dit word veroorsaak deur 'n bakteriese infeksie.
• Dit kom dikwels voor wanneer diere skielik 'n

verbetering in hul dieet het, soos byvoorbeeld
wanneer bokke van 'n oorbeweide veld na
gespaarde veld geskuif word.

• Dit is hoofsaaklik jong diere wat aangetas word,
maar ouer diere kan dit ook kry.

SIMPTOME
• Die siekte ontwikkel baie vinning.
• Diere slinger wanneer hul loop en kan ook

stuiptrekkings kry.
• Gewoonlik word die diere egter slegs dood

aangetref.
• Om seker te maak wat die oorsaak van die dood

is, is dit nodig om 'n nadoodse ondersoek te
doen.

NADOODSE TEKENS
• Die niere lyk dikwels sag en bleek 
• Niere kan ook bloederig vertoon: vandaar die

naam "bloednier".

• Derms is soms vol wind en rooi van kleur (let
wel dat hierdie tekens ook kenmerkend is van
diere wat alreeds 'n geruime tyd dood is).

• 'n Belangrike simptoom is die hartsak wat vol
vog is; hierdie vog verdik en lyk jellie-agtig
wanneer die hartsak oopgesny word.

BEHANDELING
• Die siekte laat diere vinnig vrek en dit is

gewoonlik te laat vir behandeling.
• Indien diere se dieet vinnig verander is, gaan

terug na die oorspronklike dieet en pas
geleidelik aan.

VOORKOMING
• Moenie diere se dieet vinnig verander nie.
• Ent gereeld teen bloednier in.
• Daar is verskeie entstowwe beskikbaar; volg die

instruksies op die entstof houer noukeurig.
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Sagte, bleek niere.
(Foto: Patologie Afdeling,

OnderstepoortVeeartseny Instituut.) 

Derms is rooi en vol wind.
(Foto: Food and Agriculture Organization.)
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WAT IS TETANUS?
• Tetanus word veroorsaak deur 'n toksien wat

deur bakterieë afgeskei word wat in grond en
mis voorkom.

• Dit veroorsaak ernstige stuiptrekkings en
vrektes.

• Perde, varke, skape, beeste, bokke en honde kan
hierdie siekte kry.

• Mense kan ook tetanus kry.

WAT VEROORSAAK TETANUS?
• Tetanus kan ontwikkel wanneer 'n wond, sny of

dooie weefsel in aanraking kom met die
tetanusbakterieë.

• Dooie weefsel kan veroorsaak word waar
chirurgiese prosedure (bv. kastrasie) nie korrek
uitgevoer is nie.

• Die bakterieë vermenigvuldig in die wond of
dooie weefsel en produseer 'n toksien wat die
senuweestelsel aantas.

SIMPTOME
• Die siekte ontwikkel

binne 1 tot 3 weke
nadat infeksie
opgedoen is.

• Die bok het
stuiptrekkings, val
neer, lê op sy sy met
stywe bene. Die kop
trek agteroor.

• Die dier reageer
oormatig op enige
geluid of aanraking.

• Die derde ooglid
beweeg dikwels oor die
oog.

• Die dier vrek as gevolg
van versmoring, want
die asemhalingspiere word aangetas.

NADOODSE TEKENS
• Ontsteekte of verwaarloosde wonde is sigbaar.

BEHANDELING
• Dra altyd handskoene wanneer daar met diere

gewerk word wat moontlik tetanus het.
• Maak die wond skoon, ontsmet en verwyder alle

dooie weefsel.
• Dien 'n lang-nawerking antibiotikum inspuiting

toe.
• Hou die aangetaste dier in 'n donker, stil plek.
• Maak seker dat die dier vars water en voer het.
• Maak baie siek diere eerder van kant.

VOORKOMING
• Hou alle wonde skoon en ontsmet gereeld.
• Nadat ramlammers gekastreer is, hou hulle in 'n

skoon kamp of kraaltjie, verkieslik met een met
'n hout hortjiesvloer, waar mis kan deurval.

• Ent dragtige ooie teen tetanus 6-8 weke en weer
2-4 weke voor lamtyd; volg die instruksies op
die ingeslote pamflet wat saam met die entstof
kom noukeurig.
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Tetanus veroorsaak deur verkeerdelike gebruik
van 'n burdizzo instument vir kastrasie.

(Foto: Patologie Afdeling, Onderstepoort
Veeartseny Instituut.) 

Styfheid veroorsaak deur tetanus.
(Foto: CTVM versameling.)

Die derde ooglid
beweeg oor die oog.

(Foto: Patologie
Afdeling,

Onderstepoort
Veeartseny Instituut.) 
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WAT IS BLOUTONG?
• Hierdie siekte van skape en bokke kom

normaalweg voor na swaar rëen in die laat
somer en herfs.

WAT VEROORSAAK BLOUTONG?
• Die siekte word veroorsaak deur 'n virus wat

oorgedra word deur klein vlieënde insekte
genaamd muggies.

• Die insekte word meestal in pleke gevind wat
warm en nat is.

SIMPTOME
• 'n Hoë koors, meer as 39°C.
• Geswelde lippe.
• Sere op tong en tandvleise.
• Die kleur van die tong mag blou vertoon,

vandaar die naam "bloutong".

Skape of bokke met
bloutong buig hulle

nekke op 'n
onnatuurlike manier.
(Foto: Onderstepoort
Veterinêre Instituut.)

• Die boonste rande van die hoewe mag rooi
vertoon.

• 'n Lakterende ooi sal 'n daling in melkproduksie
toon.

BEHANDELING
• Hou bokke met bloutong in die skaduwee en

gee groenvoer en water.
• Spuit diere in met 'n langwerkende antibiotikum

om longontsteking te voorkom.

VOORKOMING
• Beskerm bokke teen die bytende insekte deur

beweiding van laagliggende, nat areas te vermy,
want dit is waar die insekte dikwels voorkom.

• Gebruik insekweerders op die diere.
• Ent teen bloutong in die lente, na lamtyd.
• Moenie ooie gedurende die eerste 3 maande van

dragtigheid ent nie.
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Bloutong kan veroorsaak dat die hoewe rooi
vertoon. (Foto: Onderstepoort Veeartseny

Instituut.)

BBBB LLLL OOOO UUUU TTTT OOOO NNNN GGGG

Verkleuring van die neus
en mond. (Foto: CTVM

versameling.) 

AFR_Goatkeeper2008.qxd  2008/12/17  04:51 nm  Page 43



WAT IS HARTWATER?
• Hartwater is 'n siekte wat by skape, bokke en

beeste voorlom; diere het hoë koors en
stuiptrekkings.

WAT VEROORSAAK HARTWATER?
• Die siekte word veroorsaak deur 'n

bloedparasiet.
• Die parasiet is 'n bakterie.
• Die parasiete word deur die bont bosluis

oorgedra.
• Hierdie bosluis word hoofsaaklik in rypvrye,

droër gebiede van die land aangetref, wat
beteken dat hartwater
slegs in hierdie
gebiede voorkom.

SIMPTOME
• Die dier toon 'n hoë koors van 40°C of selfs

hoër.
• Vreemde gedrag kom voor; die dier buig sy kop

na sy lyf toe op onnatuurlike wyse.

• Senuwee simptome, soos om hoog te trap,
stuiptrekkings en harde skopbewegings kom
voor.

• Hartwater kan vrektes veroorsaak; skuim en
vloeistof kan uit die neus loop van 'n bok wat
gevrek het aan hartwater.

• Indien hierdie karkas oopgesny word (sien
bl.19-21), kan vloeistof gesien word in
karkasruimte, borskas en hartsak, ook swelling
van longe, skuim en vog in lugpyp.
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Die Bont bosluis is
ongeveer so groot

soos 'n pinkie nael.
(Foto: Arthur

Spickett.)

'n Bok wat sy nek draai. (Foto: Patologie
Afdeling, Onderstepoort Veeartseny Instituut.) 

Vloeistof in borskas (Foto: Patologie Afdeling,
Onderstepoort Veeartseny Instituut.) 

Geswelde longe (Foto: Patologie Afdeling,
Onderstepoort Veeartseny Instituut.) 

'n Bok met harde skopbewegings
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BEHANDELING
• Wanneer simptome van die siekte sigbaar is,

behandel onmiddellik met 'n lang-nawerking
oksitetrasikliene middel.

• Lees noukeurig deur die aanbevelings op die
ingeslote pamflet vir dosis en ander spesifieke
instruksies.

VOORKOMING
• In hartwater-gebiede, kan die siekte beheer

word deur:
• aanvanklike immunisering van alle diere teen

hartwater 
• en daarna, beheer slegs bosluise op die dier

indien hulle te veel word.
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WAT IS KOKSIDIOSE?
• Koksidiose is 'n siektetoestand wat voorkom by

skaap - en boklammers

WAT VEROORSAAK KOKSIDIOSE?
• Dit word veroorsaak deur 'n tipe protosoa, wat

'n eensellige organisme is.
• Dit kom voor waar krale en oornagkampe vuil

en onhigiënies is.
• Jong diere is baie vatbaar vir koksidiose en

besmetting vind vanaf die mis plaas.
• Ouer diere, wat immuun teen die siekte is (en

geen simptome van die siekte toon nie), tree op
as draers en besmet die mis met die parasiete.

SIMPTOME
• Waterige diarree
• Dehidrasie
• Verlies aan eetlus
• Verlies in kondisie

NADOODSE TEKENS
• Kolle op die oppervlakte van derms mag

sigbaar wees.

• Wanneer die derms oopgesny word, mag dit
knopperig vertoon.

BEHANDELING
• Hou siek diere apart.
• Behandel siek diere met koksidiose middel.
• Meng 'n ½ teelepel sout en 6 teelepels suiker in

1 liter skoon, warm water.
• Gee gedehidreerde lammers ¼ tot ½ liter van

hierdie oplossing 4 keer per dag vir 'n periode
van 3 dae.

VOORKOMING
• Maak seker dat krale en oornagkampe skoon en

droog is.
• Laat genoeg spasie per dier toe; nie te veel diere

in 'n kampie nie.
• Indien moontlik, bou 'n oornagkraal wat van

die grond af gelig is (ten minste 1 meter bo die
grond om skoonmaak te vergemaklik) met 'n
hortjie- plankvloer (spasies tussen planke) sodat
mis en urine kan deurval.
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'n Bok met diarree in 'n kraal met
onhigiëniese toestande.

(Foto: Gareth Bath.)

Derms met tekens van koksidiose.
(Foto: CTVM versameling.) 

Ingewande met koksidiose.
(Foto: Universiteit Pretoria.)
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WAT IS RONDEWURMS?
• Rondewurms is interne parasiete wat in

herkouers soos bokke, skape en beeste
voorkom.

HOE WORD DIERE BESMET?
• Diere word besmet wanneer hulle die

onvolwasse larwes, wat op gras voorkom,
inneem tydens beweiding.

• Die onvolwasse larwes ontwikkel tot volwasse
wurms binne die dier.

• Jong diere word die ergste aangetas.

SIMPTOME
• Kwakkeel
• Binnekant

van ooglede
bleek 

• Diarree kan
voorkom.
Maar hou in
gedagte dat
diarree ook
weens
ander redes
kan
voorkom,
soos as
gevolg van die vreet van giftige plante of deur
koksidiose.

• Gedurende die droë seisoen, kan diere in 'n
swak kondisie verkeer.

NADOODSE TEKENS
• Bloeding of wurms in die pens of dermwand

mag sigbaar wees.

BEHANDELING
• Indien bogenoemde simptome waargeneem kan

word, behandel diere met 'n wurmmiddel.

• Die FAMACHA© kaart kan baie handig gebruik
word om slegs die swaar besmette diere te
identifiseer. Om kostes te bespaar kan dan slegs
hierdie diere behandel word, in plaas van die
hele trop.

• Vir gebruik van die FAMACHA© kaart, kontak
'n voorligtingsbeampte of dieregesondheids-
tegnikus wat opgelei is in die gebruik van die
FAMACHA© kaart.
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Bloederige vloeistof

Wurms

Kwakkeel.
(Foto: Thomas Terrill.)

Wurmmiddels.

Dwarssnee deur ingewande 
om wurms aan te dui.

Gebruik van die FAMACHA© kaart.
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• Vir verdere inligting of om die FAMACHA©

kaart aan te koop, kontak:
Prof. Gareth Bath
Privaatsak X04, Onderstepoort, 0110
Republiek van Suid Afrika
Telefoon: nasionaal - 012 529 8038

internasionaal - + 27 12 529 8038
Faks: nasionaal - 012 529 8396

internasionaal - + 27 12 529 8396
E-pos: gareth.bath@up.ac.za

VOORKOMING
• Hou diere in goeie kondisie
• Gee lek en goeie hooi wanneer nodig - diere in

goeie kondisie is minder geneig om siek te word
as gevolg van wurmbesmetting.
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Die FAMACHA© kaart is beskikbaar in twee
verskillende groottes.Bokke voorsien van 'n lek.

Gebruik van die FAMACHA© kaart
(Foto: Leslie Harrison.)

VO
OR
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D 
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D 

VOORBEELD 
VOORBEELD 
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• Soos ander tipes wurms, kom lintwurms
algemeen in bokke en skape voor.

• Wit segmente in die mis van diere wat met
lintwurms besmet is, kan waargeneem word.

• Diere met lintwurms moet behandel word,
maar onthou dat die behandeling van
rondewurms baie meer belangrik is as die van
lintwurms.

• Gebruik 'n wurmmiddel wat beide lint-en
rondewurms beheer.
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Lintwurm segmente in die mis.
(Foto: Rosina Krecek.)
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WAT IS LEWERSLAK?
• Lewerslakke is plat, blaarvormige wurms wat in

die galbuise in die lewers van besmette diere
leef (lewerslakke is dus nie "slakke" nie maar
wurms).

HOE WORD DIERE MET
LEWERSLAK BESMET?

• Die volwasse wurm wat in die lewers van

besmette diere leef, lê eiers wat later saam met
die mis van die dier uitgeskei word, in water of
nat weiding uitbroei.

• Uit die eiers broei onvolwasse larwes, wat nou
'n varswaterslak as gasheer moet vind. Die
larwes ontwikkel verder in die slak, word later
uitgeskei en kleef aan plante vas, van waar hulle
saam met die plante deur weidende diere
ingeneem word in.
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Lewenssiklus van die lewerslak.
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Die volwasse larwes ontwikkel tot
wurms in die lewer van die bok.

Die volwasse
lewerslak lê

eiers, wat saam
met die mis

uitgeskei word.

Die larwes swem rond,
infekteer 'n spesifieke
soort varswaterslak en
ontwikkel deur veskeie

stadia in die slak.

Larwes
broei uit
die eiers.

Die finale larwe-
stadium verlaat die slak

en swem rond.

Die finale
larwe-

stadium
heg aan
plante of
grasse.

Die bok
vreet die
larwes

saam met
gras.

AFR_Goatkeeper2008.qxd  2008/12/17  04:55 nm  Page 50



SIMPTOME
• Bleek slymvliese
• Gewigsverlies. In die foto hieronder is twee

bokke, regs en in die middel met lewerslak
besmet en is in 'n swakker kondisie as die bok,
links, wat vry is van lewerslak.

• Kwakkeel, wat 'n sagte swelsel onder die keel is
(let op dat kwakkeel ook 'n simptoom van
rondewurmbesmetting kan wees - sien bl. 47.)

NADOODSE TEKENS
In dooie en geslagte diere kan die volgende gesien
word:
• Bloeding in die lewer.
• Verdikte galbuise in die lewer.
• Ferm, ligter dele in die lewer (fibriose).
• Lewerslakke in die galbuise.
• Die lewers aan die linkerkant en in die middel

in die foto hieronder, is besmet met en beskadig
deur lewerslak. Die lewer regs is normaal.

BEHANDELING
• Doseer die bokke met 'n geregistreerde

lewerslakmiddel vroeg lente, middel somer en
weer laat herfs of vroeg winter.

• Indien lewerslak infeksie hewig is, mag
addisionele behandeling gedurende die somer
nodig wees.

• Indien die behandeling teen lewerslak nie
suksesvol is nie, moet die plaaslike
dieregesondheidstegnikus of veearts gekontak
word.

VOORKOMING
• Waar moontlik, kamp vleigebiede of nat areas

af om bokke te verhoed om daar te wei.
• Kamp areas wat besmet is met lewerslak is, af

van onbesmette areas.
• Bekende lewerslak-probleem areas moet slegs

gedurende die winter, wanneer die 
parasietgetalle gewoonlik baie laer is, bewei
word.
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Die bokke in swakker kondisie, regs en in die
middel, is met lewerslak besmet.

(Foto: Shubh Mahato.)

Lewerslak infeksies kan voorkom indien
bokke in nat vleie wei. (Foto: Afdeling

Parasitologie, Onderstepoort Veeartseny
Instituut.)

Die lewers links en in die middel van 
die foto, is besmet met en ook beskadig deur

lewerslak. Die lewer regs is normaal.
(Foto: Shubh Mahato.)
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• Die volgende inentingsprogram moet slegs
gesien word as 'n riglyn. Raadpleeg 'n veearts vir
'n meer gebiedspesifieke program.

• Volg die aanbevelings op die ingeslote pamflet
van die entstof noukeurig.

• Let veral op aanbevelings met verwysing na
dragtige ooie.

Lammers - binne 1ste week na geboorte
• Hartwater (raadpleeg plaaslike veearts)

Lammers - vanaf 2 weke ouderdom
• Pasteurella (2 entings, 4 weke uit mekaar)

Lammers - voor speen (2 tot 5 maande
ouderdom)
• Bloednier
• Pasteurella
• Sponssiekte

Lammers - 6 maande ouderdom
• Bloutong (3 verskillende entstowwe, 3 weke

uitmekaar)
• Bloednier
• Sponssiekte
• Miltsiekte

Ooie en ramme - lente (Augustus tot September
in Suid-Afrika)
• Bloutong (9 weke voor die teelseisoen in ooie,

maar slegs na die teelseisoen in ramme; 3
verskillende entstowwe, 3 weke uitmekaar )

• Bloednier
• Sponssiekte (4 weke voor skeer in Angora

bokke)
• Miltsiekte (4 weke voor skeer in Angora bokke)

Ooie en ramme - herfs (April tot Mei in Suid-
Afrika)
• Pasteurella

Ooie - voor die begin van die teelseisoen
• Ensoötiese aborsie (4-6 weke voor teeltyd)

Ooie - voor die begin van die lamseisoen
• Blou-uier (6-8 weke en weer 2-4 weke voor

lamtyd)
• Klem-in-die-kaak (6-8 weke en weer 2-4 weke

voor lamtyd)
• Vuilbek (4 weke voor lamtyd, indien aangedui)
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