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Puik Dorpers en optimale boerderypraktyke is die wenresep
van mnr. Sarel Saunderson en sy seun Charl van Kenhardt
wat as Voermol se Nasionale Skaapboer van 2011
aangewys is. Die speenpersentasie van hul Nooitgedacht-
stoetery het die afgelope vyf jaar met 43 toegeneem.

OptimaleDorpers
hulwenkans

Mnr.Charl Saunderson (links) en
sypa, Sarel, bekyk ’n groepie ooie
op eenvandie roetine-uitstappies
opNooitgedacht.

Kenhardt

•
Upington

Kenhardt

Kimberley

Die distrikKenhardtmet sy langtermyn-
gemiddelde reënval van132mmstaan
allerweë as Dorperland bekend. Dié

skaaprasoorleefnienet inhierdiedorre land-
streek van die Bo-Karoo nie, maar floreer
saammetdiegebiedsebesonderse inwoners.
Dit is die Boesmanland se sonderlinge

skoonheid wat Sarel raaksien op sy laatmid-
dag-uitstappies in die veld, wat geslagte lank
deur die familie opgepas word. Hy behartig
onder meer die plaas se weidingsbestuur,
infrastruktuur-instandhouding en algemene
boerderytake met onderskeiding. Charl is
verantwoordelik vir die kuddebestuur, diere-
gesondheid, paring, rekordhouding, seleksie
enbemarking.
Charl se strewe na optimale produksie per

hektaar, per ooi en vir elke druppel reënwat
val, is aangevuur deur rolmodelle in sy lewe,
soos sy pa en skoonpa,mnr.Mornay duPles-
sis, ’n oud-Jerseyteler van Port Elizabeth. Hy
putveralbaieuit sypasesuksesrekordas top-
skaapvleisprodusent in2001,asookbenoem-
deasmeesterbewaringsboer in1991en1993.
Sarel sê: “Ek het besef dat hoë grondpryse

die vertikale uitbreiding van ons boerdery
noodsaak,watopsybeurtdiehorisontaleuit-
breiding sal finansier.Die eerste stapwas om
van ’n kuddeboerdery na ’n Dorper-stoetery
oor teskakel inonspoging totwaardetoevoe-
ging tot ons produk.”

Om Skaapboer van die Jaar te word, was
nooit hul doelwit nie, maar optimale skaap-
boerdery is wel. Dit is op verskeie vlakke
aangepak:
● Weiveld-verbetering. Sarel het sedert die
1980’s vore in kaal kolle geploeg, met die
gevolglike hervestiging van die natuurlike
plantbedekking in die vore. Hy het ’n drie-
kampstelsel ingestel, wat ’n integrale deel
van die produksiesiklus is. Ooie word in die
beste kamp gedek en ’n maand voor lamtyd

nadievolgendekampverskuif sodathullebe-
ter veldvooren tydens lamtydbenut.Daarna
word hulle weer in die volgende kamp ge-
plaas om gedek te word. Só gaan die rotasie
saammet die produksiesiklus voort.
● Verfynde telingsmetodes. Die Saunder-
sons se seleksiebeleidberusopvierbeginsels.
Die eerste been is vrugbaarheid, aangesien
inkomstenetmet lammersverdienkanword.
Hullemonitordieproduksie vanelkedierop
die plaas sedert 2006met behulp vanMobile
Livestock-sagteware. Hul produksiesiklus
berus op vier lamkanse oor drie jaar, derhal-
we lam33%vanhul ooie elke jaar twee keer.
’n Lamtyd tussen 15 Desember en 15 Febru-
arie word egter vermy, aangesien die kwik in
dié tyd dikwels bo 40 °C styg. Nooitgedacht
spog tans met ’n speensyfer van 142,7 op ’n
jaargrondslag. ’n Tussenlamperiode van 270
dae word as hul ideaal beskou. Paartyd op
Nooitgedacht kan so kort soos 21 dae, maar
nooit langer as42daeweesnie.Ooiewatdus
’n gemiddelde tussenlamperiode van langer
as 330 dae het, word uitgeskot. ’n Gemid-
delde vrugbaarheidsyfer van 100%, dit wil

“Ek het besef dat hoë
grondpryse die vertikale
uitbreiding van ons boerdery
noodsaak, wat op sy beurt
die horisontale uitbreiding sal
finansier.”

•



Bondels van tot agt riete word op ’n stewige
raamwerk geplaas vir skaapskuilings. Veral
kampe met lamtroppe word van dié ska-
duweestrukture voorsien.
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sê minstens een lam per lamkans, word as
die minimumvereiste beskou. Die doelwit is
150%,oftewel1,5 lammersper lamkans,as ’n
gemiddelde. Tans word 52% van alle ooie in
produksie as meerlinge gebore.
● Funksionele en doeltreffende eienskappe,
soos loop-, vreet-, natuurlike paar- en lamver-
moë. Dit help nie die ooi is vrugbaar, maar sy
maak haar lam swak groot, of kan haarself
nie in ekstensiewe toestande handhaaf nie.
Sy moet genoeg melk en die regte moeder-
eienskappe hê. Vir die Saudersons is lam- en
speenpersentasie baie belangrik, maar hulle
word eintlik net deur ’n bemarkingspersen-
tasie beïndruk, want dan eers beteken dit
inkomste. Vrugbaarheid verseker ’n goeie
lampersentasie en funksie verseker dat daar
iets is om te bemark. Bouvorm verseker op sy
beurt vleis en vleis verseker ’n goeie inkom-
ste.
● Diederdebeenvandie telingsbeleid isbou-
vorm en die konstante verbetering daarvan.
Bouvormverhoogdievermoëomvleis tedra,
terwyl funksie dit vervolmaak.
● Vierdens is vleis die finale produk waar-
mee die skaapboer se voortbestaan verse-

ker word. Hier speel bestuursinligting, soos
die speen- en na-speen-indekse, ’n baie be-
langrike rol. Dit stel die Saundersons in staat
om vir groeisnelheid te selekteer en ook om
moeders wat swaar lammers speen, te iden-
tifiseer. Voorspelbaarheid is belangrik, en
goeie bestuursinligting verseker betroubare
teelinligting van ooie sowel as ramme, wat
gebruik word om vervangingsooie te identi-
fiseer. ’n Ooi met fantastiese syfers, maar ’n
swak bouvorm, is egter nie gewens nie. Die
ooi moet veral baie vroulik wees.

Beter ooie en lammers
Tegnologie het die Saundersons in staat ge-
stel om die onproduktiewe ooie wat onge-
reeld lam en ooie wat nie lammers speen nie,
te identifiseer. Deurdat swak presteerders
uitgeslag is, is ’n verhoging van 25 in die lam-
persentasie binne ’n paar jaar bewerkstellig.

Navorsing het bewys dat tot 60% van die
lammers wat binne die eerste sewe dae ná
geboorte vrek, die gevolge van ’n moeilike
geboorte is. Ooie op Nooitgedacht lam in die
veld. Dit is dus belangrik dat ooie wat suk-
kel om normaal geboorte te skenk, uitgeskot

word. Moeilike of uitgerekte geboortes (dis-
tokie) kan tot 60% oorerflik wees, derhalwe
moet sulke ooie beslis uitgeslag word om die
funksioneleendoeltreffendeeienskappevan
die kudde voortdurend te verbeter. “Dit was
korttermynverliese vir volhoubare wins op
lang temyn,” sê Sarel.

Bestuursdata is volgens hom van die be-
langrikstebestanddeleviroptimaleboerdery.

Die natuur selekteer die sterkstes, u

Die ooi Tinkerbell en haar tweeling-ooilam-
mers is ’n toonbeeld van die ideale Dorper.
Sy het 8 lammers uit 5 lamkanse opgelewer,
asook 6 embrio-lammers. Vyf van haar ooi-
lammers is reeds in die stoetery in produksie
en haar duurste ramlam is vir goeie geld
verkoop. Mnr. Charl Saunderson help mnr. Wil-
lem Ben (die skeerder) om die drie skougereed
te kry.

Natuurlike weiding is op die kaal kolle her-
vestig deur stroke in die klipperige grond
oop te ploeg.
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waarna die Saundersons selekteer vir
vrugbaarheid en funksionele dierewat ’n uit-
stekendebouvormenvleis het.
Die ooivoorbereiding op Nooitgedacht

word in oorleg met kundiges soos dr. Jasper
Coetzee van Voermol gedoen. Die produk-
sieproses verloop soos volg:
● Hulle prikkel die ooie met Maxiwol, wat
besettingverhoog.OoiewordookmetMulti-
mungespuit,wat ’n verbetering van5,8% ten
opsigte van lampersentasie teenoor die kon-
trolegroepmeegebringhet.
● ’n Slagskaap word sover moontlik in elke
trop gelos sodat regstellings ten opsigte van
spoorelemente in die trop gedoen kan word
natdat haar lewer ontleed is.
● Voldoende skaduwee by suipings is aange-
bring, aangesien min bome natuurlik in dié
omgewing voorkom. Die skaduwee bevor-
der die speenpersentasie.

● Hul ervaring is dat tweeling-ooie se gemid-
delde tussenlamperiode 40 dae korter as dié
van enkeling-ooie is. Hulle vat dus vinniger
ram en kan dan ’n ekstra lamkans in hul
leeftyd kry. Eenmeer lamkans beteken ’n by-
komende R900 per leeftyd in die geval van
’n enkeling-slaglam. Dit is gemiddeld R150
meer per jaar oor ’n produksieleeftyd van ses
jaar. Hierdie syfer verhoog radikaal as dit ’n
meerling- of ’n stoetlam is.
● Kruipvoeding word gebruik om lammers
vinniger te speen, maar ook om die druk op
die ooi te verlig sodat sy weer gouer gereed
is om gedek te word. Lammerooie kry ook
Maxiwol, wat hul melkproduksie baie ver-
hoog en die afskeiding van eiselle bevorder,
wat ’n beter lampersentasie tot gevolg het.
● Die Saundersons beskou strategiese voe-
dingsaanvullings as ’n belegging vir verbe-
terdeproduksie.Ditbeteken70c tot100cper
dagperooi virdie250g tot330gwatooie elk
daaglikseenmaandvoorlamtydtotbyspeen-

Wat is die grootste foutwat jy in jou
boerderygemaakhet?
Ek het per geleentheid 250 onbeproefde,
maer ooie aangeskaf met die doel om hulle
vet te maak en te laat lam en vir ’n wins te
verkoop. Ek het ’n aansienlike verlies gely
toe hulle nie voldoende gelam of gegroei
het nie. Natuurlik was my wins na die
maan!
Enwat is die grootste leswat jy geleer
het?
Sedert bogenoemde fout is ek fanaties oor
rekordhouding, seleksie en strategiese
aanvullings.
Wiehet die grootste impakop jou
boerderygemaak?
Ek is geensins skaam om van kundiges
te leer nie. Die kennismaking met dr.
Jasper Coetzee van Voermol sowat ses
jaar gelede was die begin van ’n steeds
ongelooflike reis na boerderysukses. Sy
voorstelle oor voeding en kuddebestuur
is in werking gestel. Ander kundiges,
soos drs. Faffa Malan, Willie Smith en
Fanie Steyn (Ramsem), asook proff.
Johan Greyling en Frikkie Neser van
die Universiteit van die Vrystaat, word
geraadpleeg.

u

tyd op drie maande kry. Die totale koste per
ooi beloop sowatR120.
● Die lammers kry kruipvoer van 10 dae ná
geboorte totbyspeentydopdriemaande.Die
lammersvreetelkgemiddeld25kgkruipvoer
van R75. Die totale besteding per ooi en lam
beloop dus R195. Die opbrengs is egter ’n
lam wat gemiddeld 9 kg swaarder is. Teen
’n uitslagsyfer van 48% en ’n vleisprys van
R46/kg beteken dit ’n opbrengs van R200.
Derhalwe betaal die enkeling-lam volledig
vir die aanvullings. Tweelinge, ’n korter tus-
senlamperiode en die hoër lampersentasie
vandie ooi beteken egter nettowins.
● Ooie wat in ’n beter kondisie is, vat beter
ram en bring meer meerlinge voort. Bere-
ken teen ’n lae verbeterde lamsyfer van 15%
en ’n gemiddelde marklam van R850, is die
netto wins dan R12 750 per 100 ooie, bere-
ken teen slagwaarde. Dit beteken ook 15%
meer jong ooie waaruit die vervangingsdiere
geselekteer of waarmee die kudde vergroot
kan word. Ervaring het ook gewys dat ooi-
lammers wat goed uitgegroei het, baie beter
produseer as lammers wat swaar gekry het.
Om die koste van strategiese aanvullings in
perspektief te plaas, kan dit vergelyk word
met die koste van grond, arbeid en alle ander
produksiekoste wat nodig sal wees om die
kuddemet 15% te vergroot.
● Grond in Kenhardt het ’n drakrag van
10hektaar per ooi enkos ongeveerR600per
hektaar. Dit bring die koste te staan op min-
stens R6 000 vir die grond, plus R1 500 vir ’n
gemiddelde kudde-ooi. ’n Kapitaaluitleg van
R7 500 per ooi is dus nodig vir die potensiaal
om ’n lam te speen. Rente op dié uitleg, selfs
teen ’n geldmarkkoers van 5%, sal R375 be-
loopteenoordieR195vanstrategieseaanvul-
lings of byvoeding per ooi.Gronduitbreiding
word dus eers ’n opsie as jy jou bestaande
plaas enkuddeoptimaal bestuur enbenut.

Ramseleksie
Gebruiksrammeword eerstens volgens bou-
vorm uitgesoek. Dié groep word dan beoor-
deel ten opsigte van die ramme se speen- en
naspeense indekse, en dan ook hul moeders
se gemiddelde interlamperiode, wat as doel-

wit270daemoetweesenniemeeras300dae
nie. Diemoedermoet ookmeer lammers ge-
speenhetaswatsy lamkansegehadhet.Syen
haar ander lammers moet ’n puik bouvorm
hê. Om ’n mooi ram te gebruik waarvan die
moeder dalk net een keer in haar leeftyd ge-
lamhet, saldie lampersentasievandiekudde
knou.
Sóworddiedatavandieouma,oumagroot-

jie en ook die susters nagegaan om voorspel-
baarheid van die nageslag van die ram te be-
oordeel. Die nageslag van die ram se vader
word ook nagegaan voor ’n finale besluit
geneemword.
Ramme word van tyd tot tyd strategies ge-

koopomdiestoetery teversterk.Hul indekse
en geskiedenisword egter eers nagegaan.
Die saad van ramme wat ’n bewese in-

vloed op die Dorperras uitgeoefen het, word
hoofsaaklik van die Rooidam-Dorperstoe-
tery van mnre. Sarel Strauss en Niekie Cil-
liers aangekoop.
Dielaastegroottoetsvanrammeisegterhul

nageslag. Bouvorm, goeie moeders en syfers
verhoog beslis die voorspelbaarheid van die
nageslag.Aangesienvoldoendesigbarenage-
slag met syfers baie belangrik is, word mnr.
Daan Bosman, ’n stoetvee-konsultant, in dié
verband geraadpleeg. LB

Die Saundersons
beskou strategiese
voedingsaanvullings as ’n
belegging vir verbeterde
produksie.
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’nOoitrop in die ekstensiewe toestandewaarin hulle gedy.Dié groepiemoet binne ’nmaand lam.


