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Bestel nou sifdraad teen verlaagde pryse!
Die Humansdorpse Koöperasie, in samewerking met die Predasiebestuursforum (PMF), stel sifdraad nou
teen verlaagde pryse beskikbaar. Die Koöperasie sal 2,5% van die waarde van die bestellings wat ontvang en ten volle betaal is ten bate van predasiebestuursopleiding skenk. Die promosie duur tot einde
September 2018.
Kliënte uit ander areas, waar Die Koöperasie nie handelstakke het nie, kan Gerrit du Preez kontak by 072 499 3135 of
gerritdp@humkoop.co.za. Kliek die skakel vir volledige inligting:
https://www.pmfsa.co.za/images/news/Sifdraad_Promosie1.pdf
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This works for me… (a farmer’s story)
We are asking some farmers to share those practices that prove successful under their farming conditions and circumstances. Last month, Dorothee Trollip, who farms in the Maclear
district, shared her heart-warming experience about how Anatolian sheepdogs keep predators at bay. This month we focus on jackal-proof fencing.
Erik Alexander van Korthoek, Trompsburg, vertel hoekom hy besluit het om
jakkalsdraad te span:
My verliese was so 150 tot 170 lammers per jaar. In ’n gebied waar ek en my bure van jagters gebruik gemaak het met roep-en-skiet, oor ’n tydperk van agt jaar, het ons 130 jakkalse en nege rooikatte gejag. Ten
spyte daarvan dat ons gejag het, het my lammerverliese steeds toegeneem.
Ek het vir Niel Viljoen deur Jan-Louis Venter van die NWKV ontmoet. Ek en Niel het so ’n draai gery in die area
en sy raad was om sifdraad te span om die jakkalse buite my plaas se lammerkampe te hou.
Span van draad
Gelukkig het BKB ’n spesiale aanbod op sifdraad gehad. Ons het begin span aan die 15,2 km se draad.
’n Span van agt draadspanners het vir ses maande lank gespan. Alle drade en ankers is vervang; hekke
is deur die dwarsdrade gemaak om die patrollering te vergemaklik; en ’n pad is al langs die draad gebou
en rybaar gemaak. Ná die draadspan het die groot werk begin – om die draad aan die onderkant toe te
pak met klippe. In my wêreld is klippe skaars en die verste punt was 9 km van die draad af. Met ’n trekker,
twee sleepwaens en drie manne het dit nog ses maande geneem om die jakkalsdraad onder toe te pak. Die
draadspan- en toepakkoste was R25/meter.
Was dit die moeite en geld werd?
Ja, vir seker! In die eerste jaar was die verliese 12 lammers. Die tweede jaar het ek drie klein lammers deur
’n groukat verloor. In die derde jaar was dit weer 42 lammers. Daar het ’n teef deur ’n erdvarkgat onderdeur
die jakkalsdraad gekom en binne-in die gat kleintjies gekry. Sy het gejag vir sewe kleintjies. Toe ons die gate
ontdek, het ons hulle van kant gemaak. Ten spyte van die verliese was daar iets baie positiefs hieruit te leer.
Die reun wat buite die jakkalsdraad was, kon vir ses weke nie inkom nie. Hy is ook van kant gemaak buite
die jakkalsheining.
Na hierdie ondervinding was ek totaal oortuig van die effektiwiteit van die jakkalsdraad, solank daar nie
’n jakkals binne die toegespande kampe is nie. Verlede jaar het ek ses lammers deur groukatte verloor en
sover hierdie seisoen net twee.
Moenie slaplê nie
Moet nooit dink dat as jy die draad gespan het, jy klaar is met predasiebestuur nie. Die draad moet in stand
gehou en elke tweede dag gepatrolleer word. Die grootste probleem is ystervarke en erdvarke wat gate
onderdeur die jakkalsdraad grawe.
Ten slotte
Dit was vir my deur en deur die moeite en geld werd om die jakkalsdraad te span. Seker een van die beste
beleggings wat ek al ooit gemaak het.
Dis interessant dat boere waarmee ek kontak gemaak het wat wel jakkalsdraad gespan het, baie positief
was, soos DG Snyman en dr. Nolte Troskie. Dié wat negatief was, was hulle wat nog nie jakkalsdraad beproef
het nie.
Ek glo dat as daar meer jakkalsdraad gespan word, die
predasieprobleem baie beter onder beheer sal wees.

Elektrifisering van kampe bring
verhoogde lampersentasie
Die 2018 Noord-Kaap Jongboer van die Jaar, Van Zyl Naudé, beter bekend as Zylie,
het tydens ’n onderhoud met Landbouweekblad laat blyk dat hy die elektrifisering van
lammerkampe teen skadelike diere as een van die stappe gebruik om sy boerdery in Richmond se lampersentasie te verhoog. Dis dalk iets wat ander produsente ook kan oorweeg.

DEEL U BESTUURSPRAKTYK MET ONS!
Daar is menige boere wat predatore doeltreffend bestuur en daarom wil ons graag sulke suksesstories aanhoor en deel met medeboere. U geslaagde bestuurspraktyk sal in die maandelikse PMFnuusbrief verskyn en ook op die webtuiste geplaas word. Skakel Bonita Francis by (041) 365 5030 of
per epos by nwga@nwga.co.za.

’n “Toolbox” van beheermetodes
Volgens Niel Viljoen, predasiespesialis, kan predatore met ’n reeks van metodes beheer word. Sien die
bygaande infografika om te sien hoe so ’n predasie-“toolbox” saamgestel kan word.
Wanneer word ’n beheermetode as suksesvol beskou?
Sukses word nie gemeet aan die aantal predatore wat gedood is nie, maar eerder aan ’n finansieel haalbare maatstaf, wat ’n versekerde groei in speenpersentasies deurlopend verseker.
Hoekom is die spesifieke beheermetode suksesvol?
Goeie beplanning, gevolg deur goeie bestuur wat deurlopend toegepas word, risikobestuur, en grondeienaars wat daadwerklik toegespits is op predasiebestuur eerder as predatoorbestuur, is wat sukses
behaal.

Stuur inligting
U word vriendelik versoek om enige inligting oor predasie, suksesvolle beheermetodes en interessante navorsing aan te stuur. Ons wil die jongste nuus hoor, asook enige aktiwiteite in u bedryf, en die
datums waarop dit plaasvind. Wenke oor die voorkoming of bekamping van predasie, asook foto’s, is
welkom. Kontak Bonita by nwga@nwga.co.za.

