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Mei is gewoonlik ‘n stiller maand in terme van veeartsenygesondheidsbestuur met die afwaartse neiging onder kleinbokkie sterftes as ge-
volg van die verminderde blootstelling aan die rondewurmparasiet tydens die koeler temperature en ‘n verhoodge immuniteit onder die 
kleinbokkies veroorsaak. Rondewurms, (veral die bruinmaagwurm) bly steeds ’n bekommernis hierdie tyd van die jaar. (Verwys na die  

plaasverslag vir April op www.angoras.co.za).  

Die proefresultate van die veldramme se rondewurm weerstand het interessante resultate getoon aangaande die verskille ten opsigte van 

hulle immuniteit, wat in die toekoms voordelig gebruik kan word deur kommersiële boere en stoetramtelers. 

Skaapbrandsiekte is gedurende Aprilmaand op verskeie plase gediagnoseer en alhoewel Angoras nie die gasheer van keuse is nie, mag 

hulle nog steeds draers wees en moet dit in gedagte gehou word wanneer u plaas se bio-sekuriteit bepaal word. 

Die veranderende temperature gedurende hierdie tyd van die jaar kan die verskynsel van Pasteurella laat voorkom. Hierdie siekte bereik 
sy piek gedurende herfs en somer en word dikwels deur skielike weersomstandighede veroorsaak. Vervoer, dip, skeer of enige stres mag 
die dier vatbaar maak vir die infeksie wat gewoonlik eers na ’n paar dae ontstaan, maar kan tot twee weke later eers na vore kom. Die 
sterftesyfer is selde meer as 10%. In baie akute gevalle kan sterftes voorkom sonder enige kliniese tekens, maar meeste diere toon tekens 
van koors, depressie, neusloop en hoes. Sub-kliniese en kroniese gevalle is nie sigbaar nie en kan veroorsaak dat diere nie goed presteer 

nie. 

Ramme word op die meeste plase van die ooie verwyder gedurende Mei. Die aanvullende voedselvereistes vir ooie gedurende die eerste 

twee maande van dragtigheid is relatief laag en die natuurlike weiding na die goeie reëns sal voldoende wees. 

Petrie Maré volg Justin Coetzee op as die nuwe algemene bestuurder van die SASKV met ingang van  1 

Mei 2014. Justin Coetzee, het aangesluit by die Stucken-groep en sal by die SASKV aanbly tot 30 Junie 

2014, as deel van ’n omvattende oorhandigingsproses. Volgens Justin het Petrie se aanstelling gevolg ná 

’n deeglike soektog na ’n gepaste kandidaat vir die posisie. 

“Ons het ’n aantal aansoeke ontvang waarvan ons drie kandidate – met wie die paneel van SASKV 

bestuurslede elkeen ’n omvattende onderhoud gevoer het – op die kortlys geplaas het. Ons is baie 

tevrede om iemand te kry wat ’n passie het vir die sukses van die produsent, asook praktiese ervaring in 

die bedryf en in-diepte kennis van die vereniging en sy onderskeie rolle.” 

Petrie het by Grootfontein Landboukollege gestudeer en in 2004 gegradueer as een van die top stu-

dente van daardie jaar. Hy het daarna in 2005 by CMW se hoofkantoor aangesluit waar hy opgelei is 

as tegniese veldbeampte wat spesialiseer in wol en sybokhaar. Hy het sy loopbaan in 2006 as tegniese 

veldbeampte te Jansenville begin en is 2009 bevorder om die Graaff-Reinet‑ , Aberdeen‑ en Mur-

raysburg‑distrikte te bestuur. 

Petrie se deursettingsvermoë en toewyding aan die produsente het vrugte afgewerp toe hy in 2012/13 

as CMW se tegniese veldwerker met die grootste groei in sybokhaarlewering aangewys is. Hy het ook 

erkenning ontvang as CMW se veldbeampte van die 2013/14 jaar.  

“Ek beskou my aanstelling as ’n geleentheid om ’n betekenisvolle rol in die groter bedryf te speel. Ek het 

waarlik ’n passie vir die sybokhaarbedryf en het groot respek vir die produsente van die vesel. In my 

vorige pos het ek die voorreg gehad om heelwat ondervinding op te doen en insig te kry ten opsigte 

van die suksesse en mislukkings in die produksiestappe van die vesel. Ek sal dié kennis toepas in die 

strategie op my pad vorentoe in die SASKV. Ek sien ook uit na die besprekings by die kongres en wil 

graag ons afgevaardigdes versoek om ’n daadwerklike poging aan te wend om by ons aan te sluit by 

die jaarlikse kongres, waar ons die visie vir die bedryf kan deel”, sê Petrie. 

Kobus de Klerk, president van die SA Sybokhaarkwekervereniging, het by die onlangse SASKV-bestuursvergadering op Jansenville 

gesê: “Ons verwelkom Petrie by die SASKV en vertrou dat hy die omgewing stimulerend en lonend sal vind. Ons sien uit daarna om met 

hom saam te werk vir die vooruitgang van die SASKV en die sybokhaarproduksiebedryf in Suidelike Afrika”. 
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DEEL  2 :  VOLHOUBARE  RIGL YNE -  EKON OMIESE BEGIN SEL  

 

‘n Belangrike omsendbrief is aan SAMB aandeelhouers  in verband met betaling vir hul aandele in Mei 2014 
gepos.Dringende inligting word versoek sodat die betalingsproses na die sluitingsdatum van 31 Julie 2014 kan 
plaasvind. Aandeelhouers is sybokhaarprodusente aan wie aandele toegeken is met die stigting van SAMB in 1993 

en die wat aandele geerf of gekoop het na daardie datum.  

As u ‘n aandeelhouer is (of weet van ‘n aandeelhouer)wat nie hierdie omsendbrief ontvang het nie, kontak asseblief 

vir Theuns Ferreira op 0414067500 of epos theunsferreira@cmw.co.za  

GEBORGDE ARTIKEL:             INSTANDHOUDING VAN DIE JONG FETUS  
 
Molatek hoop die dekseisoen het voorspoedig verloop en dat die meeste ooie dragtig is. In n’ tydperk waarin die bokhaarbedryf floreer 
is die oorlewing van elke lam en die ontwikkeling van elke haar follikel van belang! 
Soos in verskeie studies getoon is, is die Angorabok se totale energie behoefte baie hoog. Die winterkoue en afstande wat die ooie moet 
aflê verhoog hierdie behoefte verder. Hierdie energie behoefte piek veral hoog in die laaste derde van dragtigheid. In hierdie tyd vind 
ook die meeste aborsies plaas a.g.v. ‘n energie tekort.   
Die gesonde ontwikkeling van die ongebore fetus hang grootliks van die ooie se voedingstatus af. Huidiglik in hierdie vroeë stadium van 
dragtigheid kan die gesonde ontwikkeling van die fetus verseker word deur op die volgende voedingsaspekte let: 
Beperk enige stres toestand wat hoë eise stel aan die ooi se energie hulpbronne(Gebrek aan skuiling, parasietlading, swak weiding ens.)  
Beperk wisselende voedingsomgewings. 
Groenvoer verskaf te min droë materiaal en is laag in energie (hoë vog inhoud). 
Jong ooie se voedingsbehoeftes is die hoogste aangesien sy self nog uitgroei. 
Beperk ’n kondisie verlies van die dragtige ooie deur aanvullende voeding hoog in energie te gee. 
Die volgende aanvullings kan gebruik word om grootliks bogenoemde probleme die hoof te bied: 
Meng Molatek Melassegebaseerde produkte met graan om die bloedglukose vlakke van die ooie in stand te hou en dus gesonde fetus 
groei te bevorder! 
 
Opsie 1:  Molatek Meester- 20 280kg, Graan-250kg, Sout- 50kg 
Inname: 250gram/ooi/dag of 
Opsie 2:  Molatek Kondisielek - 200kg, Graan-150kg 
Inname: 200gram/ooi/dag  
Hierdie mengsel kan aangepas word nader aan lamtyd om voosiening te maak vir voldoende kwaliteit proteien om melkvloei te verhoog. 
Skakel gerus u Molatek verteenwoordiger in u gebied vir kundige raad! 

HER INNERING  :  SA  MOHA IR  BROKERS BPK (SAMB)  AAN DEELHOUERS  
.  

 

BELANGRIKE DATUMS 
3– 4 Junie 

BKB & CMW 
Veldbeamtebedryfstoer 

10 Junie 

Laaste  Somerveiling 

18-19 Junie 

SASKV Kongres Port 
Elizabeth 

18 Junie 

Miyuki Trofee Toekennings 
Seremonie 

26 Junie 

Grahamstad Kwekersdag 

27-29 Junie 

Kirkwood Wildsfees 

 

Besoek www.angoras.co.za 
for meer  informasie. 

Die ekonomiese beginsel onderskryf die noodsaaklikheid dat ’n boerderyeenheid 
ekonomies moet wees en dat produksie gehandhaaf en moet kan uitgebrei word.  Dit 
beteken dat die natuurlike en aangeplante weiding, vee en die praktyke op ’n plaas 
met die klimaat, grond, water en die topografie integreer word om n lewensvatbare 
inkomste vir die produsent te handhaaf en te verbeter. Onderafdelings van die beginsels 

is van verskeie bronne ontleen en kan uitgebrei word as volg:  

1.1  n Rekordhouding strategie is in werking:  

Rekords behoort van elke faset van die boerdery gehou te word met die fokus op ge -
integreerde lewendehawe bestuur.  Dit beteken dat die produsent aktief rekords moet 
hou van dierewelstand, veldtoestand, plae en siektes.  Rekordhouding fasiliteer ook 

goeie naspeurbaarheidspraktyke wat toenemend as ‘n bemarkingsvereiste dien.  

1.2  ŉ Geskrewe plaasgebruiksplan bestaan:  

Die plaas-area behoort gekarteer te wees en risiko faktore soos buffersones moet ge-
identifiseer word. Klimaatsverandering behoort in gedagte gehou te word en daar be-
hoort strategieë te wees om  die invloed daarvan te versag, aanpassings te maak en dit 

te implimenteer. 

1.3  Die winsgewendheid van die boerdery-eenheid moet jaarliks beplan word: 

Om ekonomies volhoubaar te wees, is dit belangrik dat ‘n toekomsvisie, plaasgebruiksplan en ‘n 
bemarkingstrategie saam met n finansiële plan ontwikkel word en jaarliks hersien word. Produksie 
inligting en rekords van produksie, verliese, bates en laste sowel as inkomste en uitgawes moet 
gehou en jaarliks hersien word. Jaarlikse finansiële resultate moet gehou word om die waarde van 
kort en langtermyn produksiebesluite, wat ook op ander boerderyaktiwiteite van toepassing is, te 
bereken. Dit sal ‘n aktiewe bestuur van die plaas tot gevolg hê en deurlopende verbetering moont-

lik maak.  Dit kan so eenvoudig wees as om self rekords te hou! 

1.4  Die produksiepotensiaal van die grond word onderhou en die ekosisteem word beskerm: 

ŉ Volhoubare besigheid is afhanklik van ŉ volhoubare plaasgebruiksplan. Belastingkortings word 

aangebied aan produsente wat by ‘n bewaringsplan inskakel. 

1.5  ŉ Klimaatsverandering strategie bestaan 

Die effek van klimaatsverandering word besef en ’n strategie om die invloed (soos afwisselende 

reënval) daarvan te beperk, word waar moontlik ontwikkel. Waar ’n Suid Afrikaanse produsent ŉ 

bewys  kan lewer dat sy grond se koolstofvlakke oor tyd toegeneem het, bestaan daar die potensi-

aal dat daar ekonomiese voordele in toekomstige koolstof verhandeling/transaksies kan wees. 

1.6  ŉ Strategie oor energie-doeltreffendheid bestaan 

Om praktyke toe te pas wat energie-doeltreffend is en ‘n vermindering van koolsuurgasvrystellings 

in die atmosfeer teweegbring, soos om van sonkrag en wind gebruik te maak. 



 

SYBOKHAAR L OK HERN IE UDE  BELANG STELL ING A AN–  SYBOKHAAR SUID -AFRIKA  

Sou u nie meer hierdie nuusbrief wil ontvang nie e-pos asb. die woord  “unsubscribe” aan news@mohair.co.za. 

deur Deon Saayman  
 
Die skerp huidige opwaartse neiging in sybokhaarpryse is laas in 1994 ondervind, na die afskaffing van die eenkanaal bemarking-
stelsel, toe pryse met 131% in een jaar opgeskiet het. 
 
Dit is waarskynlik die eerste keer in die geskiedenis van die bedryf dat daar ‘n gelyktydige aanvraag oor al die sektore van die skeer-
sel is. Die gemiddelde prysvlak is nou 81% hoër as die openingsveiling van die 2012 somerseisoen. Vele vrae het ontstaan oor die 
redes vir die merkwaardige styging in pryse. 
 
Die verskynsel oor die afgelope 3 tot 4 jaar is ‘n voortgesette wêreldwye modetendens ten gunste van Sybokhaar, wat ook oorgespoel 
het na die binnenshuise versieringssektor. Nie net is die “harige’ voorkoms te gunste van bokhaar nie, maar ook die “pels” voorkoms. 
Verskeie internasionale handelsmerke skakel oor na vesels wat eties bekom kan word soos sybokhaar. 
Ons het onlangs gesien wat ‘n dramatiese effek die onetiese behandeling van diere op die aanvraag van ‘n vesel kan hê. Ons verwys 
pertinent na die onlangse situasie met Angorahaas haar toe internasionale handelsmerke hul rug op die vesel gedraai het,  wat toe 
deels  daartoe bygedra het dat die aanvraag na bokhaar toeneem. 
 
Die dalende produksie in Texas het ’n positiewe nadraai gehad vir Suid-Afrikaanse produsente, met internasionale gebruikers van  
bokhaar wat na Suid-Afrika moes kyk as enigste betroubare bron van Sybokhaar in die wêreld. 
 
Bemarkingsaktiwiteite oor die laaste vyf tot ses jaar om potensiële verbruikers in te lig oor die voordele van sybokhaar asook die 
voortgesette teenwoordigheid in die internasionale arena is besig om vrugte af te werp en vertroue onder verbruikers regoor die 
wêreld te verdien. 
 
Verbruikers is toenemend besig om meer opgevoede besluite te neem, etikette van klere te lees en bly op die uitkyk vir betroubare in-
ligting oor die produk waarin hulle belangstel. 
 
Alhoewel die Europese “af” seisoen om die draai is, wys tendense daarop dat die gebruik van bokhaar in ligter Lente/Somer materiaal 
aan die toeneem is, met kopershuise wat steeds aanvraag vir die komende seisoen voorspel. 
 
Dit is akkuraat om te sê dat daar huidiglik steeds belangstelling is vir bokhaar en alhoewel dit moeilik is om pryse te voorspel, kan  
angorabokboere waarskynlik uitsien na volhoubare winsgewende prysvlakke. 
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