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se rumens nog nie ten volle funksioneel is 
om vesel behoorlik te verteer nie, help die 
aanvulling van kobalt om veselvertering te 
bevorder. 

Mineraalwanbalanse veroorsaak dat 
speendiere swak groei en meer vatbaar vir 
siektes en vrektes is. Raadpleeg ’n kleinvee-
voedingkundige oor hoe om speenlammers 
en -bokkies doeltreffend te voer en hulle die 
beste kans op produksiesukses te gee.

Demp speenskok by skaap- en boklammers só
Deur Anri Strauss, voedingkundige, Chemuniqué

MYNS INSIENS

Speentyd is ’n baie spanningsvolle 
tyd vir skaap- en boklammers. 
Wanneer jong diere skielik van 
hul moeders verwyder word, kan 
dit tot verlaagde voerinname en 

groei, asook verswakte immuniteit lei. Die 
voorkoming van speenskok by lammers 
en bokkies is nie net noodsaaklik vir die 
diere self nie, maar ook vir die algehele 
winsgewendheid van die kleinveekudde.

Verminder spanning tydens speen
Tydens speen raak jong diere gespanne 
wanneer hulle van hul moeders geskei 
word en skielik op hulself aangewese is. 
Hulle moet nuwe voer leer vreet waarvoor 
hulle nog nie aangepas is nie, en hulle 
immuunstelsels is nog onvolwasse om siek-
tes doeltreffend af te weer.

Om lammers en bokkies by hierdie 
nuwe fase te help aanpas, is daar sekere 
aspekte wat spesiale aandag moet geniet.
Maak eerstens seker dat jong diere ’n 
behoorlike gewig en ouderdom is wanneer 
hulle gespeen word. ’n Goeie duimreël is 
diere wat minstens vier keer hul geboorte-
gewig en agt weke oud is. Normale praktyk 
is egter om lammers teen 22 tot 25kg en 
agt tot 16 weke oud, afhangend van die 
produksiestelsel, te speen.

Volg ’n behoorlike inentings- en ontwur-
mingsprogram wat jy saam met die veearts 
opgestel het, om naspeense vrektes te 
voorkom. 

Wanneer diere gespeen word, laat 
eerder die lammers in die hok waar hulle 
grootgeword het agter, en skuif die ooie 
weg. Om die lammers in ’n bekende omge-
wing te hou, sal hul spanningsvlakke ver-
laag. Indien kruipvoer nie gegee word nie, 
moet daar ongeveer twee weke vóór speen 
begin word om voer te voorsien, sodat die 
lammers gewoond kan raak om te vreet.

Naspeense voeding
Die eerste drie weke ná speen is die 
belangrikste tyd om lammers deur 
speenstres te help. In hierdie tyd word 

hul immuunstelsels uitgedaag as gevolg 
van verhoogde druk weens eksterne pato-
gene en ’n verminderde immuunrespons 
weens verlaagde voerinname en spanning. 
Voorsiening van die korrekte voedingstow-
we gedurende dié tyd is uiters belangrik. 

Met die voer van gehalte kruipvoer 
vóór speen, is die stryd half gewonne. 
Ondersteuning van die immuunstelsel 
met die regte voedingstowwe sal nie net 
naspeense siektes verhoed nie, maar ook 
toekomstige groei en produksie verseker. 
’n Gebalanseerde dieet wat biobeskikbare 
minerale soos sink, mangaan en selenium 
insluit, sal die immuunstelsel doeltreffend 
ondersteun. 

Sink speel ’n belangrike rol in epiteel- 
gesondheid en versterk die longe en vel 
(die vel is die eerste verdedigingslinie van 
die immuunstelsel). Mangaan help om 
inflammasie te beveg en selenium het 
antioksidantiese eienskappe. 

Kobalt is nog ’n belangrike mineraal 
vir speenlammers. Terwyl speenlammers 
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