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Ons het boere op predasiespesialis Niel Viljoen se monitorplase 
gevra om stories te deel oor predasiebeheermetodes wat 
vir hulle werk. Hierdie maand fokus ons op jakkalswerende 
draadheinings. Erik Alexander van Korthoek, Trompsburg,  

vertel hoekom hy besluit het om jakkalsdraad te span,  
en wat dit vir predasiebeheer op sy plaas beteken.

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, het ons oor ’n tydperk van 
agt jaar 130 jakkalse en nege rooikatte gejag. 
Ten spyte daarvan dat ons gejag het, het my 
lammerverliese steeds toegeneem. 

Ek het Niel Viljoen deur Jan Louis Venter 
van die NWKV ontmoet. Ek en Niel het ’n 

draai gery in die area en sy raad was om 
sifdraad te span om die jakkalse uit 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 draad. ’n Span van agt 
draadspanners het ses maande lank gespan. 
Alle drade en ankers is vervang, hekke 
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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 met klippe 
toe te pak. 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, ongetwyfeld! 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 onder 
deur 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 jakkals-
draad, solank daar nie ’n jakkals binne-in 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. WB


