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1 INLEIDING 

Die grootste tragedie wat op ŉ kleinveeplaas kan afspeel, is die grootskaalse vrektes van 

suiplammers, veral in die lente, as gevolg van verhongering op swak gehalte veld.  As ŉ mens 

in ag neem dat dit waarskynlik totaal onnodig was in die eerste plek, is die tragedie soveel 

erger. 

Soms is hierdie lammer-verliese weliswaar as gevolg van droogtetoestande.  Maar, dit is meer 

dikwels die gevolg van ŉ gebrek aan ŉ behoorlike weidingstelsel wat voorsiening maak dat 

daar genoeg goeie gehalte weiding in die lente vir lammer-ooie beskikbaar is. 

Daar is ŉ groot verskil om lande wetenskaplik te besproei teenoor om net eenvoudig water te 

lei.  Netso, is daar ŉ groot verskil tussen ŉ behoorlik beplande weidingstelsel en die rondskuif 

van vee.  Wanneer die vee sonder ŉ behoorlike plan rond geskuif word, kan daar probleme 

met oorwintering verwag word.  Waarom?  Vee bewei altyd die beste en smaaklikste weiding 

in ŉ kamp eerste uit.  As daar dus nie ŉ weidingstelsel is waar spesifieke kampe gedurende die 

groei-seisoen vir die lente gespaar word nie, dan vreet die vee voordurend die beste en 

smaaklikste weiding uit.  Wanneer die lente aanbreek, is net die swakste en onsmaaklikste 

weiding op die veld oor, met lammers wat op hope vrek as gevolg van verhongering. 

 

2 HOE WERK DIE SPAARVELD-STELSEL? 

Dit is veral in die semi-ariede gebiede van Suid-Afrika (met minder as 600mm reënval per jaar), 

waar spaarveld ŉ belangrike rol kan speel by die suksesvolle oorwintering van kleinvee.  Dit 

wil nie sê dat spaarveld nie belangrik is in die hoër reënval gebiede nie.  Die veeboere in 

daardie gebiede het dikwels net meer opsies as dié in die droër areas.   

Hierdie artikel is spesifiek gerig op wolskaapboere in die semi-aried gebiede van Suid-Afrika 

wat hoofsaaklik somer- en/of herfs-reënval ontvang. 

• Hoe werk die stelsel? 

ŉ Gedeelte van die plaas word in die veld se groeiseisoen gerus om in die volgende lente (of 

die droë periode van die jaar) bewei te word.  Al die goeie en smaaklike weiding word dan 

gestoor om in die voerbehoeftes van spesifieke vee, soos lammer-ooie, te voorsien. 

• Wanneer moet die veld gerus word? 

Gedurende die groeiseisoen, wat saam met die reënseisoen val.  Ervaring het gewys dat dit 

die heel beste is om die rus iewers in die mid-winter te begin (gewoonlik Julie) en dan vir ŉ 

volle kalenderjaar van alle beweiding te onttrek (wild en hierdie stelsel kombineer glad nie 

met mekaar nie).  Dit verseker dat die veld rus, ongeag wanneer die reën voorkom.   Boere 

redeneer dikwels dat hulle die veld sal begin rus sodra die eerste lente-reën voorkom.  Dit is 

nie lank nie, dan redeneer hierdie boer dat hy die rus sal laat begin wanneer die eerstens goeie 



of effektiewe lente-reën voorkom.  En dan is dit nie lank nie of die veld word glad nie gerus 

nie.  Die gebruik van ŉ volle kalenderjaar, wat in die mid-winter begin, verseker dissipline en 

verwyder alle besluite wat die stelsel in die gevaar kan stel. 

Die oomblik wanneer daar melding gemaak word dat die veld vir ŉ volle groei-seisoen moet 

rus, kom daar gewoonlik ŉ stortvloed van besware na vore.  Soos, wat gebeur as dit die jaar 

nie reën nie?  Ons het nie ŉ spesifieke reënseisoen nie.  Gaan die veld nie oorgroei of stokkerig 

word of kwaliteit verloor nie?  Waar gaan die diere weiding kry as ŉ gedeelte van die veld vir 

ŉ hele jaar uit beweiding is?  Dit is onmoontlik om hierdie vrae, wat gelaai is met vooroordele 

te beantwoord of hierdie vrese te besweer.  Die advies is, doen dit, want dit werk!  Maak soos 

Sir Richard Branson sê, “Screw it, just do it!”  As ŉ boer eers hiermee begin het en die vrugte 

daarvan gepluk het, stop baie min produsente hierdie praktyk. 

• Hoeveel kampe moet gespaar word? 

Dit sal afhang van die watter vee van die spaarveld afhanklik gaan wees.  Gestel ŉ boer gebruik 

twee lamseisoene, daar lam 50% van die ooie per lamseisoen.  Maksimum 50% van die 

lamkampe moet dan gespaar word.  Volgende jaar word die ander 50% lamkampe gespaar. 

 

ŉ Algemene probleem wat voorkom, is dat die spaarveld nie lank genoeg hou nie.  Dit is op 

voordat die ooie klaar gelam het en hul lammers goed groot gemaak het.   Gewoonlik is hierdie 

probleem as gevolg van ŉ verkeerde kudde-samestelling.  Om ŉ plaas vol te belaai met 

oorwegend ooie, moet minstens 50% van daardie plaas se veld geskik wees om op te lam.  As 

ŉ plaas byvoorbeeld net uit 30% lam-veld bestaan, kan dit nie met net ooie vol belaai word 

nie.  Daar sal eenvoudig net nie genoeg veld wees om op te lam nie.  Dan moet daar na ŉ 

kudde-samestelling wat hamels insluit, gekyk word. 

• Kan die spaarkampe nie net vir ŉ kort periode in die rustydperk bewei word nie? 

Liefs nie.  Die diere sal dan juis die beste materiaal, wat nodig gaan wees in die lente, afwei. 

• Wat van byvoeding en aanvullende voeding? 

Byvoeding is hoofsaaklik lekke.  Vee wat op geruste grasveld en gemengde grasveld wei, sal 

baat vind by lekke, veral proteïen lekke.  Geruste bossieveld kan moontlik ŉ energie gebrek 

hê en ŉ energie aanvulling sal moontlik goeie resultate gee. 

 

Hooi en grane is aanvullende voeding.  Bly weg van hierdie items wanneer die ooie lam.  Die 

ooie is gewoonlik so angstig om toegang tot hierdie voere te bekom, dat hulle die voertuig 

wat dit kom aflaai bestorm en in die proses dikwels uit hulle lammers raak.  Menige boer sy 

vingers hiermee verbrand het, kan daarvan getuig. 

• Wat is die voordele? 

Daar word seker gemaak dat die diere toegang het tot goeie hoeveelhede voer van goeie 

gehalte wanneer dit die heel slegste tyd van die jaar is. 

 

Die kampe wat op ŉ gereelde basis vir ŉ volle groeiseisoen gerus word, se toestand verbeter 

sodanig dat dit mettertyd al hoe meer diere kan dra.  Kaal kolle begin verdwyn, die plantegroei 

raak digter, smaaklike plante kom weer terug en vermeerder, onsmaaklike plante raak minder, 

ensomeer. 

 

Minder lamverliese, beter lamgroei, minder boepens lammers, minder vasmaker en weggooi 

ooie, meer wins. 


