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op die illustrasies deur Graeme Arnott, soos oorspronklik gepubliseer in Peter Steyn se Birds of Prey of Southern Africa – their identification and life histories (David Philip, 1982).
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Wat is ’n
   Aasvoël?

’n Aasvoël is ’n groot voël wat lugstrome gebruik om deur die lug te 
sweef. Hulle vreet hoofsaaklik karkasse en het uiters groot en sterk 
snawels, en groot dog swak pote. Hulle is waarlik majestieus wanneer 
hulle sweef, dikwels in ’n sirkelvormige beweging.

BEWARINGSTATUS 
VAN AASVOËLS

A
frika is te midde van ’n 
volskaalse AASVOËL-KRI-
SIS met verskeie aas-
voëlspesies wat onlangs 
as óf bedreig óf krities 
bedreig gelys is. Dit bete-

ken daar is ’n baie ernstige kans dat Afrika 
die doeltreffendste aasdier op die kontinent 
kan verloor. Die resultaat van hierdie verlies 
sal katastrofies wees vir JOU EN MY! Geen 
ander aasdier is so doeltreffend soos aas-
voëls nie, en met die algemeenste aasvoël-
spesies in Afrika (die witrugaasvoël) wat 
nou op die krities bedreigde lys is met ’n 
bevolking wat in net 10 jaar na verwagting 
met 50% gaan daal, is die situasie benard. 
Ons het daarom JOU NODIG om ons te 

help om hierdie spesies te red en te be-
skerm, want ons kan eenvoudig nie bekostig 
om hulle te verloor nie. 

In Suid-Afrika is die situasie baie die-
selfde. Met die Kaapse aasvoël wat ons 
enigste endemiese aasvoëlspesie is (dit 
het reeds as ’n broeispesie in Namibië, 
Swaziland en Zimbabwe uitgesterf, met 
slegs 4 000 broeipare wat wêreldwyd oor 
is), moet ons almal saamwerk om hier-
die charismatiese voël ter wille van ons 
wild, vee en menslike bevolking te red. 
Suid-Afrika het ’n aasvoëlspesie verloor, 
met die Egiptiese aasvoël wat as uit-
gesterf geklassifiseer word. Die realiteit 
om ons Gyps-spesies te verloor, is nie so 
vergesog nie.

Swartaasvoël 
(Targus tracheliotos). 

Skandeer die QR-kode of 
besoek www.youtube.com/
watch?v=qeDNZu3xiX4 om 

dié video te kyk: ‘Beauty 
within die beast’.

Foto © Quintus Strauss

“Daar is 
verskeie 

aasvoëlspesies in 
Suid-Afrika en almal 

raak teen ’n
vinnige tempo 

minder.”
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AASVOËLS EN BOERE

Die meeste boere werk die naaste aan 
die omgewing en is afhanklik van die 
omgewing vir voedselproduksie. Aas-
voëls, as deel van hierdie omgewing, 
speel ’n belangrike rol in plaasbestuur.

Aasvoëls verrig die volgende 
take in landbou:
Die ‘skoonmaakspan’. Dit kos jou niks. 
Aasvoëls het ongelooflike goeie sig 
en kan ’n karkas van minstens 2km af 
raaksien. Hulle is doeltreffende eters en 
kan ’n groot karkas binne ’n uur verorber.

Die ‘herwinningspan’. Aasvoëls is 
bo-aan die ekologiese siklus en dus 
vleisherwinners aangesien hulle enige 
dooie wild en vee vreet. Aasvoëls van 
verskillende spesies sal verskillende dele 
van die karkas vreet sodat die hele 
karkas herwin kan word sonder enige 
vermorsing.

Die ‘mediese span’. Deur ’n karkas op te 
vreet, voorkom hulle die verspreiding van 
siektes soos miltsiekte en hondsdolheid. 
Hulle sal ook voorkom dat water deur 
verrottende karkasse besoedel word. Aas-
voëls se pH is baie suur en enige skadelike 
bakterieë word outomaties vernietig.

Die ‘observasie-span’. Soos hommel-
tuie is hulle die ‘oë in die lug’ en maak die 
boer bewus van ’n probleem. Die probleem 
kan roofdier- of iets siekteverwants wees 
en die boer kan dit dan dienooreen-
komstig bestuur.

Probleme wat aasvoëls in 
die gesig staar, sluit in:

 • Verlies aan habitat
 • Veranderende boerderypraktyke 
 • Jag/vervolging
 • Veterinêre medikasie
 • Kragdrade
 • Beton ‘dam’-reservoirs
 • Gebrek aan veilige 

voedselvoorsiening

✓

Foto’s met vergunning van VulPro



3L A A T  A A S V O Ë L S  S W E E F

Verskeie probleme staar aasvoëls in die 
gesig weens die mens se inmenging en die 
boer kan hierdie probleme probeer oplos.

Verlies aan habitat
Probleme sluit verlies aan habitat in. Bos-
indringing het gelei tot minimale geskikte 
‘landingsplekke’ vir aasvoëls, wat weer 
daartoe kan lei dat die skoonmaakspan nie 
die karkasse kan te kry. Dit sal natuurlik lei 
tot ’n verhoogde risiko vir die verspreiding 
van siektes. Veldbestuur is nodig.

Veranderende boerderypraktyke
Grondgebruikspatrone en verbeterde vee-
gesondheidsbeheer het gelei tot ’n af-
name in die verskaffing van voedsel vir 
aasvoëls. Dit kan reggestel word deur 
spesifieke ‘restaurante’ of kunsmatige 
voerplekke vir aasvoëls te vestig.

Jag/vervolging
Jag/vervolging, direk of indirek, het ’n 

groot rol gespeel in die oorlewing van hier-
die spesie. Verantwoordelike roofdierbe-
heerbestuur is noodsaaklik om die oor-
lewing van alle aasvoëls te verseker.

Medikasie
Verbeterde boerderymetodes (verskil-
lende dips, doserings en inentings) het ’n 
negatiewe uitwerking op die oorlewing 
van aasvoëls gehad. Die nie-steroïede 
anti-inflammatoriese medikasie (NSAID) 
diklofenak het byna die Indiese aasvoël-
bevolking uitgewis. Boere moet vermy 
dat aasvoëls toegang kry tot vee wat met 
enige NSAID-middels ingespuit is of wat 
uitgesit is.

Kragdrade en reservoirs
Mensgemaakte strukture soos reservoirs 
en kragdraadstrukture het groot struikel-
blokke vir hierdie voëls geword. Reservoirs 
kan óf met net bedek word óf ’n drywende 
stoktoestel kan in die reservoir geplaas 

word. Kragdraadstrukture kan ‘versag’ 
word om te keer dat die voëls daarin 
vasvlieg of doodskok en die boer moet 
met Eskom in verbinding tree en aandring 
dat dit gedoen word.

Gebrek aan veilige voedselvoorsiening
Met veranderende grondgebruik en 
landboupraktyke is voedselbeskikbaarheid 
’n probleem vir aasvoëls. Soos vroeër ge-
noem, sal die vestiging van aasvoëlrestau-
rante (kunsmatige voerplekke) ’n groot rol 
speel om die toekoms van hierdie spesie 
te verseker. ’n Latere afdeling kyk na die 
oprigting van ’n restaurant.

Die ‘span’, met die verskillende landbou-
take wat hulle verrig, speel ’n noodsaak-
like rol op aarde – en dit is die boer wat 
die oorlewing van die aasvoëlspesies deur 
positiewe interaksies gaan verseker. Om 
die waarheid te sê, boere en wildboere het 
reeds ’n sleutelrol in die aasvoël se oorle-
wing gespeel.

“Dit is die 
boer wat die 

oorlewing van die 
aasvoëlspesies 

verseker.”
Foto’s met vergunning van VulPro
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AASVOËLRESTAURANTE

Soos vroeër genoem, word aasvoëls deur 
talle probleme in die gesig gestaar weens 
die mens se ingryping; die boer is egter 
een van die sleutelmense wat met hierdie 
dilemma kan help.

Suksesvolle veeboerdery beteken daar 
is minder dooie diere vir aasvoëls om te 
vreet. Boere begrawe dikwels hul dooie 
diere, wat kan lei tot ’n groter tekort aan 
voedselvoorsiening vir die aasvoëls. Been-
afwykings, waarskynlik weens ’n kalsium-
tekort in hul dieet, speel ook ’n groot rol in 
die hoë vrektesyfer van jong voëls.

Hoe kan die boer help?
Vestig ’n aasvoëlrestaurant waar hierdie 

voëls ’n taamlik konstante voorraad kos 
kan kry. Die voëls leer dit ken as ’n aan-
vullende voerplek.

’n Aasvoëlrestaurant of kunsmatige 
voerplek is ’n plek waar veilige kos – 
m.a.w. karkasse – gereeld op ’n spesi-
fieke plek vir aasvoëls uitgesit word, vir 
die uitdruklike doel om veilige kos vir 
aasvoëlverbruik te verskaf.

Terrein
’n Geskikte plek vir ’n restaurant is ’n 
oop gebied met baie min bome sodat 
die voëls die kos van ver af kan raaksien. 
Onthou, hulle kan baie goed sien, maar 
as die karkasse ‘versteek’ is, sal hulle dit 
nie kan kry nie. Om hierdie rede is die 
onderkant van ’n vallei ook nie geskik nie.

Heersende winde 
Dit moet verkieslik op ’n hoërliggende 
gebied of effense heuwel wees met 
toegang tot heersende winde om die 
aasvoëls die geleentheid te gee om op te 
styg. Aasvoëls kan eintlik nie goed vlieg 
nie en het lugstrome nodig om in die lug 
op te styg.

Toeganklikheid 
Twee faktore speel hier ’n rol. Jy moet 
die gebied betreklik maklik kan bereik 
om karkasse uit te sit, asook om die area 
instand te hou. Tweedens, die publiek 
moenie toegang hê tot die gebied nie, 
aangesien aasvoëls baie sensitief is vir 
steurings en ’n stiller omgewing verkies 
wanneer hulle vreet.

Hoe gaan ’n mens te werk?

Neem die volgende in ag wanneer jy 
die ligging van jou restaurant kies:
 • Terrein
 • Heersende winde
 • Toeganklikheid
 • Ligging van kragdraadstrukture
 • Omliggende fisieke omgewing
 • Ander faktore

Foto © Francois Loubser

Foto met vergunning van VulPro
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basiese roosterstruktuur ’n entjie van die 
restaurant af oprig.

Ander faktore
’n Aasvoëlrestaurant moet nooit naby ’n 
aktiewe landingstrook gevestig word nie. 
Dit sal gevaarlik wees vir mens én dier 
en kan ernstige gevolge hê. Heinings is 
’n probleem vir aasvoëls en kan hulle 
seermaak wanneer hulle opstyg nadat 
hulle gevreet het. ’n Heining moenie binne 
100m van die restaurantgebied wees nie. 
Omheining van die restaurant word nie 
aanbeveel nie, aangesien dit die aasvoëls 
se ruimte om te vreet inperk. Jy kan egter 
’n wye gebied inrig wat dit makliker maak 
vir die voëls om te land en op te styg ná 
hulle gevreet het, indien nodig. Onthou, 
aasvoëls het ’n langer ‘aanloopbaan’ nodig 
ná hulle gevreet het aangesien hulle dan 
swaarder is.

Wanneer jy ’n geskikte perseel gekies 
het, met al die bogenoemde in ag geneem, 
is die bestuur daarvan baie belangrik.

Ligging van kragdraadstrukture
Kragdrade is een van die grootste oorsake 
van vrektes onder aasvoëls. ’n Geskikte 
terrein moet minstens 2km weg van 
enige kragdraadstruktuur of voorgestelde 
een gevestig word nie. Strukture binne 
die gebied moet ook verminder word, 
indien moontlik. 

Omliggende geofisieke 
omgewing 
Daar moet ’n paar koppies of ’n boom 
hier en daar wees sodat die voëls kan 
rus nadat hulle gevreet het. Die voëls 
gebruik juis onveilige kragdraadstrukture 
vir hierdie doel, wat noodlottige gevolge 
het. As daar nie koppies of bome is nie, 
kan jy ’n paar ou pale gebruik en ’n 

’n Aasvoëlrestaurant of kunsmatige voerplek 
is’n plek waar veilige kos – m.a.w. karkasse – 
gereeld op’n spesifieke plek vir aasvoëls uitgesit 
word, vir die uitdruklike doel om veilige kos 
vir aasvoëlverbruik te verskaf.

“Vestig ’n 
aasvoëlrestaurant 

waar hierdie 
voëls ’n taamlik 

konstante voorraad 
kos kan kry.”

Foto’s © Quintus Strauss
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Hoe om die perseel te bestuur?
Neem die volgende in ag wanneer jy die 
perseel bestuur:
 • Voedselverskaffing
 • Higiëne
 • Instandhouding

Voedselverskaffing
’n Mens sal gewoonlik vee wat op die 
plaas gevrek het, op die terrein uitsit. 
As jy egter saam met jou bure werk, kan 
meer kos vir die aasvoëls beskikbaar 
gestel word. Daar is ’n paar belangrike 

dinge om te onthou. Moenie diere ge-
bruik wat met middels soos barbiturate 
uitgesit is, of wat behandel is met nie-
steroïede anti-inflammatoriese (NSAID) 
middels soos Diklofenaknatrium (verwys 
na lys op bladsy 8 en 9) nie. Dit sal die 
aasvoëls doodmaak. As jy nie seker is 
oor die oorsprong van die karkas en of 
dit veilig is of nie, moet dit nie uitsit nie. 
As die dier met ’n loodkoeël geskiet is, 
verwyder die deel van die dier waar dit 
getref is (in die meeste gevalle sal dit 
die kop wees). Maak die karkas vir die 

aasvoëls oop deur die bors- en maagvel 
deur te sny sodat hulle by die binnekant 
van die karkas kan bykom (dit is weens 
die afwesigheid van die swartaasvoël, 
wat dié funksie sou verrig het!). Jy kan 
ook die vel op die bene oopsny. Aasvoëls 
leer gou om ‘goeie’ restaurante te identi-
fiseer en sal gereeld terugkom om hierdie 
aanvullende voedselvoorraad te kry.

Higiëne
Sorg dat daar geen rommel soos plastiek, 
bees/skaap/bok-oormerkers, koeëls, stukkies 

Witrugaasvoël (Gyps africanus).
Foto © Quintus Strauss

6 L A A T  A A S V O Ë L S  S W E E F



7L A A T  A A S V O Ë L S  S W E E F

glas, porselein, erdewerk, plastiek, baal-
draad, tou en enige ander vreemde voor-
werpe op jou restaurant se terrein rondlê 
nie. Die aasvoëls kan hierdie voorwerpe 
inkry, daarin verstrengel raak of beserings 
opdoen. Verwyder alle oormerkers voor jy 
die karkas uitsit. Net soos ons by ’n skoon 
tafel wil eet, verkies hulle om in ’n skoon 
omgewing te vreet!

Instandhouding
Die gras rondom die restaurant moet 
relatief kort gehou word om te help met die 

higiëne en instandhouding van die terrein. 
Verwyder alle bene en velle of ongevrete 
karkasse minstens een keer elke twee 
maande. Ongeveer elke vier maande (as dit 
’n aktiewe restaurant is), moet jy die bene 
van die karkasse in klein stukkies versplinter/
opbreek om te voorsien in die kalsiumaan-
vulling wat die aasvoëls benodig. In die 
natuur sou aasdiere soos hiënas die been-
splinters agtergelaat het en die aasvoëls 
sou dit dan inkry. Verwyder alle uitheemse 
plantegroei rondom die terrein asook enige 
moontlike bosindringing.

Onthou, deur ’n restaurant te vestig, het 
jy ’n vennootskap met hierdie pragtige 
voëls aangegaan. Jy hoef dit nie alleen 
te doen nie; jy kan saam met jou bure 
werk om ’n konstante voedselvoorraad te 
verseker. As jy jou voedselvoorraad kan 
stoor, gebruik ’n instapvrieskas of koel-
kamer!

Die gesegde lui: “Boere voed die na-
sie” – en met die toenemende druk op die 
boer om ekologies te werk te gaan, kan 
ons ook sê: “Bekommerde boere voed ons 
erfenis!”

7L A A T  A A S V O Ë L S  S W E E F
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AASVOËLS IN GEVAAR
Karkasse wat enige van die volgen-
de produkte bevat, moet nooit laat lê 
word waar aasvoëls dit in die hande 
kan kry nie:

 • Barbiturate wat gebruik word om 
diere uit te sit, byvoorbeeld feno-
barbitoon, pentobarbital, ensovoorts.

 • Natriummonofluoroasetaat - ’n na-
tuurlike gifstof wat in sommige plante 
voorkom, byvoorbeeld gifblaar (Dy-
sesiumcymosum), wat vee of wild 
kan inkry en wat vrektes veroorsaak.

 • Nie-steroïede anti-inflammatoriese 
middels (NSAIDs), wat gebruik word 
om ’n verskeidenheid siektes te 

Misdaadtoneelondersoek in Limpopo. Die gif staan bekend 
as aldikarb of meer algemeen ‘two step’, want die dier 
gee net twee treë nadat hy die gif ingekry het voor hy 
vrek. Dit is baie sterk en die water waarin dit geplaas is, 
is ook permanent vergiftig. Die modder word ook heel 
waarskynlik gekontamineer.

Kransaasvoël (Gyps coprotheres).
Foto © Papa Bravo

Foto © JC Strauss.
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behandel, maar dodelik is vir aas-
voëls, of diklofenaknatrium (die ak-
tiewe bestanddeel in Voltaren®). 
Daar is slegs een geregistreerde 
NSAID in Suid-Afrika wat veilig is vir 
aasvoëls – Meloxicam (ook bekend 
as Metacam).

 • Antibiotika (veral tetrasiklien of 
penisillien) 

 • Lood (die hoofbron van lood is diere 
wat geskiet is met loodkoëls en die 
koeëls wat dan met impak in ’n klomp 
baie klein, dikwels mikroskopiese 
stukkies opbreek; aasvoëlvrektes word 

gekoppel aan lood-inname).
 • Dips (aasvoëls moenie toegang hê 

tot enige dier wat onlangs in ’n 
organofosfaatdip gedip is nie; vee wat 
onlangs teen bosluise gedip is met 
spuitmiddels wat ekstern aangewend 
word of met oorgietbehandelings, se 
vel moet verwyder word).

 • Ander landbouprodukte wat dodelik 
is vir aasvoëls en nie in aasvoël-
gebiede gebruik mag word nie, sluit 
in strignien, Aldicarb, Monocrotofos, 
Methamidophos, Diazinon en fention-
etiel.

Foto © Gerrit de Vries
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WILDBOERPERSPEKTIEF

Dr. Peter Oberem, president van Wildbedryf Suid-
Afrika (WRSA), sê: “Wildboere het oor die afgelope 
twee dekades of so 20 miljoen hektaar dikwels ver-
valle landbougrond omskep in volhoubare-verbruik 
wildplase waar die biodiversiteitskomponent dra-
maties verbeter word. Baie boere laat toe dat aas-
diere karkasse vreet, insluitende aasvoëls, of ont-
wikkel selfs aasvoëlrestaurante op hul grond. Die 
feit dat wildplase in die algemeen baie kleiner 
hoeveelhede plaagdoders en ander gifstowwe en 
veeartsenykundige medisyne soos anti-inflamma-
toriese middels gebruik, versterk die bydrae wat 
wildboere tot die bewaring van hierdie ikoniese 
spesie lewer.” 

Vir meer inligting, besoek www.afrivet.co.za 

Rubin Els, hoof uitvoerende beampte van Thaba 
Tholo-wildplaas, sê om ’n konstante voedsel-
voorraad vir aasvoëls te hê maak ’n groot verskil. 
“In die jagseisoen, wanneer jagters diere skiet, los ons 
die koppe, bene en binnegoed vir die aasvoëls – om 
die waarheid te sê, ons het ’n aasvoëlrestaurant,” sê 
hy. “Hulle het ’n gereelde voorraad en hul kondisie 
bly konstant, so hulle teel meer aktief. Ons bied 
ook ’n veilige voedselbron aangesien daar geen 
kontaminante, hormone of inspuitbare antibiotika 
in ons diere is nie. Ons het dus ’n toename in aas-
voëlbevolkings gesien. Daarbenewens gebruik ons 
dips baie selektief slegs in intensiewe broeikampe, 
waar aasvoëls nie kom nie. Enige karkasse van siek 
diere wat behandel of ingespuit is, word begrawe, 
sodat aasvoëls en ander aasdiere nie daarby kan 
uitkom nie.” 

Vir meer inligting, besoek www.thabatholo.co.za

Dr. Peter Oberem

Rubin Els

Foto © Stuart G Porter

Foto © Quintus Strauss

10 L A A T  A A S V O Ë L S  S W E E F



11L A A T  A A S V O Ë L S  S W E E F

KIES JOU AMMUNISIE GOED

Moenie loodkoeëls, veral holpuntkoeëls, 
gebruik nie, aangesien dit versplinter 
wanneer dit ’n dier tref. Elkeen van hier-
die fragmente is gevaarlik vir wild. Die 
keuse van ’n loodvrye patroon vir jag en 
om ’n dier uit te sit, elimineer die risiko 
en nodigheid om ’n deel van of die hele 
karkas weg te gooi (te verbrand).

Wat om te doen as jy 
’n beseerde aasvoël of 
aasvoël op die grond teëkom?
Kontak dadelik vir Kerri Wolter op
+27 (0)82 808 5113. Ons sal jou raadgee 
oor wat om volgende te doen, afhangende 
van die toestand en gedrag van die aasvoël. 
MOET NOOIT DIE AASVOËL NET DAAR 
LOS NIE, aangesien dit tot die voël se 
ontydige dood kan lei. Die aasvoël kan 
wegloop van daardie plek en nooit weer 
gevind word nie, met niemand wat weet 
of dit oorleef het, gevrek het of prooi vir ’n 
ander roofdier geword het nie.

Wat om te doen as jy ’n gemerkte 
aasvoël teëkom?
Eerstens, as ’n gemerkte aasvoël gesien word, 
maak asseblief notas van inligting soos:
 • Datum
 • Plek
 • GPS-koördinate
 • Adres
 • Gedrag van die voël, soos voeding, 

nesmaak, teling, en so aan
 • Kontakbesonderhede van die per-

soon wat die aasvoël gesien het

Stuur die inligting aan Kerri Wolter op 
kerri.wolter@gmail.com

Voëlklappers behoort op kragdrade rondom private wild- 
reservate aangebring te word om te voorkom dat aasvoëls 
doodskok of daarin vasvlieg.

Gemerkte aasvoël. Die jongste merkers is helderkleurig en hou langer as hul 
voorgangers. Hulle kan maklik van bo en onder gelees word, wat dit maklik maak 
om ’n gemerkte aasvoël in vlug uit te ken.

Verantwoordelike gif- en 
landbouchemikalieëgebruik is 
altyd van groot belang. 
Wanneer karkasse aan 
aasvoëlrestaurante geskenk 
word, moet enige middels wat 
toegedien was, vermeld word. 
Vergiftigde aas mag nooit 
uitgeplaas word om 
“probleemdiere” soos 
jakkalse te beheer nie.
 
Dit is ‘n kriminele oortreding 
volgens die natuurbewarings- 
wette van Suid-Afrika,  sowel 
as die Nasionale 
Omgewingsbestuurwet (Wet 
No. 10 van 2004) (NEMBA) om 
aas- en roofdiere te vergiftig 
of om ‘n plant- of insekgif vir 
enige doel aan te wend anders 
as waarvoor dit geregistreer is. 
Geen landbouchemikalieë is in 
Suid-Afrika geregistreer of 
beskikbaar vir die vergiftiging 
van aas- of roofdiere nie.

Met die fokus op 
ektoparasietmiddels, moet 

onthou word dat geen dier 
wat met ‘n organofosfaat 
behandel is toeganklik 
moet wees tot aasvoëls 
nie. Verwyder die vel om 
dit veilig te maak.

Afrivet gee om vir die 
natuur en streef daarna 
om verantwoordelike 
dieregesondheidsorg toe 
te pas. Ons het ‘n wye 
reeks eksterne 
parasietbeheermiddels wat 
aasvoëlvriendelik is. 
Verwys asseblief na die 
binneblad vir ‘n lys van 
Afrivet se aasvoël- en 
renostervoëlversoenbare 
produkte.

Vir meer inligting kontak 
Dr Sumari Potgieter by 
sumari.potgieter@afrivet.co.za

Afrivet se aasvoël- en
renostervoëlversoenbare produkte
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HOE OM ’N AASVOËL TE 
HANTEER INDIEN NODIG

 • Vang die aasvoël deur eerste die nek, 
net onder die kakebeen, van agter 
af te gryp. Moenie laer gryp nie, 
want die voël kan sy kop omdraai 
en jou byt. Moenie hoër gryp nie, 
aangesien jy jou greep sal verloor en 
die kop kan beseer, veral die voël se 
ore of oë.

 • Plaas jou duim en wysvinger om die 
agterkant van die nek van agter die 
voël se kop, met jou vingers rondom, 
maar onder die kakebeen, met die 
druk aan die kante van die nek, 
om te verhoed dat jy die slukderm 
toedruk en die voël versmoor.

 • As jy jou hand om die voorkant van 
die voël se nek het, moet jy onthou 
die slukderm is ongelooflik broos en 
kan maklik stukkend gedruk word as 
die voël spartel en die hanteerder 
te hard druk. Jy kan ferm wees, 
maar nie rof nie en moenie te styf 
vashou nie, want jy wil nie die voël 
seermaak nie.

 • As jy eers die kop stewig vas het, 
moet jy die aasvoël vinnig vasdruk 
met die boonste gedeelte van jou 
arms wat die vlerke teen die lyf 
vashou. Terselfdertyd, met die arm 
wat nie die kop vashou nie, moet jy 
die voete vasvat of die voël met die 
pote/bene onder jou arm hou, maar 
met die voël se bene uitgestrek af na 
die stert toe en jou arm oor die dye.

 • Maak seker jou arm hou die voël se 
bene net bokant die tarsus en nie 
hoër nie, aangesien die voël sy bene 
en pote net hoog genoeg sal kan 
oplig om jou arm te gryp om hom te 
probeer loskry, wat jou dikwels sal 
beseer.

 • Die voël moet regop, voor en in die 
middel van jou liggaam gehou word, 
met albei jou elmboë van die kante 
af om die vlerke sodat die vlerke 
ingevou en onder beheer bly, met die 
voël se rug teen jou bors. As die voël 
spartel, ‘druk’ net die voël stywer vas 
en gebruik jou elmboë om te keer dat 
die vlerke uit jou greep loskom.

Kerri Wolter Walter Neser

Foto© Walter Neser



G1447 (Wet 36/1947)** 
Deltametrien 1 % m/v

CLOUT

Beheer bosluise, stalvlieë, horingvlieë, bees luisvlieë 
en lasvlieë bv. huisvlieë. Beskerm teen stalvlieë op 
beeste. Beheer Karooverlammingsbosluis, bontpoot- 
en rooipootbosluise op skape en bokke.

G3433 (Wet 36/1947)** 
Deltametrien 0,5 % m/v, Piperoniel butoksied 2,5 % m/v

DECASPOT 0.5%

Beheer bosluise, stalvlieë, horingvlieë, bees luisvlieë 
en lasvlieë bv. huisvlieë. Beskerm teen stalvlieë op 
beeste. Beheer Karooverlammingsbosluis, bontpoot- 
en rooipootbosluise op skape en bokke.

G3445 (Wet 36/1947)**
Flumetrien 1 % m/v

COOPERS REDLINE

Beheer bosluise op beeste, skape, volstruise en wild. 
Steriliseer wyfie bosluise. Beheer volstruisveermyt.

G3444 (Wet 36/1947)**
Amitras 2 % m/v

TRIATIX CATTLE POUR ON

Beheer bosluise op beeste. Het ‘n loslatende effek op 
bosluise.

G3434 (Wet 36/1947)**
Amitras 1,5 % m/v, Deltametrien 0,5 % m/v, Piperoniel butoksied 3 % m/v

TRIATIX PLUS POUR-ON

Beheer bosluise, stalvlieë, horingvlieë, bees luisvlieë 
en lasvlieë bv. huisvlieë. Dood luise (bytende en 
suigende) en skurftemyte. Beskerm teen swartvlieë op 
beeste. Beheer Karooverlamming-, bontpoot- en rooi- 
pootbosluise op skape en bokke. 

G1348 (Wet 36/1947)**
Deltametrien 2,5 % m/v

DECATIX 3

Beheer bosluise, las- en bytende vlieë op beeste en 
spykerwurm-infestasie op beeste. Dood beesluise. 
Dood skaapbrandsiekte-myte, skaap- en bokluise, 
skaapluisvlieë op skape en bokke. Dood volstruis- 
veerluise.

G3189 (Wet 36/1947)** 
Amitras 12,5 % m/v

TRIATIX 125

Beheer bosluise en dood luise en skurftemyte op 
beeste. Het ‘n loslatende effek op die bosluise. Beheer 
bosluise en dood skaapbrandsiekte-myte, jeukmyte en 
bokskurftemyte op skape en bokke.

G3190 (Wet 36/1947)**  
Amitras 25 % m/v 

TRIATIX 250

Beheer bosluise en dood luise en skurftemyte op 
beeste. Het ‘n loslatende effek op die bosluise. Beheer 
bosluise en dood skaapbrandsiekte-myte, jeukmyte en 
bokskurftemyte op skape en bokke.

G3496 (Wet 36/1947)** - Amitras 50 % m/m (poeier) met 
Kalsiumhidroksied 75 % m/m as stabiliseer kalk

TRIATIX 500 LS

Beheer bosluise en dood luise en skurftemyte op 
beeste. Het ‘n loslatende effek op bosluise.

G3382 (Wet 36/1947) ***
Simiasol 17,5 % m/v, Sipermetrien 2,5 % m/v (hoë sis-isomeer)

ECOBASH

Beheer bosluise, het ‘n loslatende effek. Dood 
beesluise. Beheer lasvlieë, bytende vlieë en gesigsvlieë 
op beeste. Beskerm teen spykerwurm-infestasies by 
beeste.

G3941 (Wet 36/1947) *  
Ivermektien 3 % m/v, Novaluron 2 % m/v

EXPEL PLUS JETTING FLUID

Dood rooiluise op skape en bokke. Dood 
brommermaaiers op skape en skaapbrandsiektemyte. 
Voorkom brommeraanvalle vir tot 16 weke.

G4228 (Wet 36/1947)* & G4229 (Wet36/1947)* 
5 % Flumetrien  - 10 % Flumetrien

5 & 10 % REDLINE 
ACARICIDAL BALLS

Vir die beheer van bosluise op wildsbokke.

AASVOËL- EN RENOSTERVOËL-
VERSOENBARE PRODUKTE

Registrasiehouers: 
* Afrivet Business Management (Edms) Bpk, Mpy Reg 2000/011263/07, Posbus 2009, Faerie Glen, 0043, RSA

** Cooper Veterinary Product (Edms) Bpk, Mpy Reg No 2002/021376/07 Posbus 46 Isando 1600, RSA
***  ECO Animal Health Southern Africa (Edms) Bpk, Mpy Reg No 92/000835/07

Tel: +27 12 817 9060  |  Web: www.afrivet.co.za  |  Hulplyn: 0860 833 2787

Cell: +27 (0) 83 611 3986
Email: management@dabchick.co.za

Experience the real bush
Committed to conservation

G1447 (Wet 36/1947)** 
Deltametrien 1 % m/v

CLOUT

Beheer bosluise, stalvlieë, horingvlieë, bees luisvlieë 
en lasvlieë bv. huisvlieë. Beskerm teen stalvlieë op 
beeste. Beheer Karooverlammingsbosluis, bontpoot- 
en rooipootbosluise op skape en bokke.

G3433 (Wet 36/1947)** 
Deltametrien 0,5 % m/v, Piperoniel butoksied 2,5 % m/v

DECASPOT 0.5%

Beheer bosluise, stalvlieë, horingvlieë, bees luisvlieë 
en lasvlieë bv. huisvlieë. Beskerm teen stalvlieë op 
beeste. Beheer Karooverlammingsbosluis, bontpoot- 
en rooipootbosluise op skape en bokke.

G3445 (Wet 36/1947)**
Flumetrien 1 % m/v

COOPERS REDLINE

Beheer bosluise op beeste, skape, volstruise en wild. 
Steriliseer wyfie bosluise. Beheer volstruisveermyt.

G3444 (Wet 36/1947)**
Amitras 2 % m/v

TRIATIX CATTLE POUR ON

Beheer bosluise op beeste. Het ‘n loslatende effek op 
bosluise.

G3434 (Wet 36/1947)**
Amitras 1,5 % m/v, Deltametrien 0,5 % m/v, Piperoniel butoksied 3 % m/v

TRIATIX PLUS POUR-ON

Beheer bosluise, stalvlieë, horingvlieë, bees luisvlieë 
en lasvlieë bv. huisvlieë. Dood luise (bytende en 
suigende) en skurftemyte. Beskerm teen swartvlieë op 
beeste. Beheer Karooverlamming-, bontpoot- en rooi - 
pootbosluise op skape en bokke. 

G1348 (Wet 36/1947)**
Deltametrien 2,5 % m/v

DECATIX 3

Beheer bosluise, las- en bytende vlieë op beeste en 
spykerwurminfestasie op beeste. Dood beesluise. 
Dood skaapbrandsiektemyte, skaap- en bokluise, 
skaapluisvlieë op skape en bokke. Dood volstruis- 
veerluise.

G3189 (Wet 36/1947)** 
Amitras 12,5 % m/v

TRIATIX 125

Beheer bosluise en dood luise en skurftemyte op 
beeste. Het ‘n loslatende effek op die bosluise. Beheer 
bosluise en dood skaapbrandsiektemyte, jeukmyte en 
bokskurftemyte op skape en bokke.

G3190 (Wet 36/1947)**  
Amitras 25 % m/v 

TRIATIX 250

Beheer bosluise en dood luise en skurftemyte op 
beeste. Het ‘n loslatende effek op die bosluise. Beheer 
bosluise en dood skaapbrandsiektemyte, jeukmyte en 
bokskurftemyte op skape en bokke.

G3496 (Wet 36/1947)** - Amitras 50 % m/m (poeier) met 
Kalsiumhidroksied 75 % m/m as stabiliseer kalk

TRIATIX 500 LS

Beheer bosluise en dood luise en skurftemyte op 
beeste. Het ‘n loslatende effek op bosluise.

G3382 (Wet 36/1947) ***
Simiasol 17,5 % m/v, Sipermetrien 2,5 % m/v (hoë sis-isomeer)

ECOBASH

Beheer bosluise, het ‘n loslatende effek. Dood 
beesluise. Beheer lasvlieë, bytende vlieë en gesigsvlieë 
op beeste. Beskerm teen spykerwurminfestasies by 
beeste.

G3941 (Wet 36/1947) *  
Ivermektien 3 % m/v, Novaluron 2 % m/v

EXPEL PLUS JETTING FLUID

Dood rooiluise op skape en bokke. Dood 
brommermaaiers op skape en skaapbrandsiektemyte. 
Voorkom brommeraanvalle vir tot 16 weke.

G4228 (Wet 36/1947)* & G4229 (Wet36/1947)* 
5 % Flumetrien  - 10 % Flumetrien

5 & 10 % REDLINE 
ACARICIDAL BALLS

Vir die beheer van bosluise op wildsbokke.

AASVOËL- EN RENOSTERVOËL-
VERSOENBARE PRODUKTE

Registrasiehouers: 
* Afrivet Business Management (Edms) Bpk, Mpy Reg 2000/011263/07, Posbus 2009, Faerie Glen, 0043, RSA

** Cooper Veterinary Product (Edms) Bpk, Mpy Reg No 2002/021376/07 Posbus 46 Isando 1600, RSA
***  ECO Animal Health Southern Africa (Edms) Bpk, Mpy Reg No 92/000835/07

Tel: +27 12 817 9060  |  Web: www.afrivet.co.za  |  Hulplyn: 0860 833 2787

Cell: +27 (0) 83 611 3986
Email: management@dabchick.co.za

Experience the real bush
Committed to conservation

Experience 
the real bush
Committed to 
conservationCell: +27 (0) 83 611 3986

Email: management@dabchick.co.za
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VulPro, gestig in 2007, benader aasvoëlbewaring op ’n geïntegreerde, 
multidissiplinêre wyse, met aasvoëls én die samelewing as geheel wat voor-
deel put uit die program. VulPro kombineer opleiding en goeie wetenskap 
met netwerkvorming, kapasiteitsbou en kennisgenerering. Die veterinêre 
dissiplines van toksikologie, farmakologie, kliniese patologie en medisyne 
word gekombineer met die wetenskap van selfoontelemetrie en die berging 
van genetiese bronne, met die doel om die welstand van ons natuurlike 
hulpbronne positief te beïnvloed tot voordeel van die samelewing. In hierdie 
verband is VulPro betrokke by ’n aantal interverwante aktiwiteite en gebruik 
’n verskeidenheid hulpbronne om sy doelwitte te bereik.

DOELWITTE

Aasvoëlrehabilitasie
 • Maak beseerde en gebreklike aas-

voëls en aasvoëls op die grond by-
mekaar

 • Voortgesette monitering van vry-
gelate aasvoëls deur middel van 
vlerkmerkers (patagial tags) en 
GSM/GPS-toestelle

Verspreidings- en voergebiede 
van aasvoëls
 • Opsporing van aasvoëls met behulp 

van vlerkmerkers en GSM/GPS-
toestelle

 • Monitering van aasvoëlrestaurante 
en opname van aasvoëls wat her-
haaldelik opgemerk word (re-sight-
ings), met behulp van vlerkmerkers 
en foto’s

 • Rekordhouding en instandhouding 
van ’n databasis van alle Kaapse 
aasvoëls wat herhaaldelik opgemerk 
word (re-sightings)

Monitering en peilings 
van aasvoëlteling
 • Magaliesberg
 • Kransberg
 • Blouberg
 • Manoutsa
 • Olifantsrivier Private Natuurreservaat
 • Boikarabelo-steenkoolmyn
 • Curly Wee private plaas
 • Swinburne-wildreservaat

Afrivet se renostervoëllogo is sonder twyfel een van die mooiste en 
bekendste logos in die landboubedryf vandag.

Die renostervoël staan bekend as die ‘veearts in die veld’, aangesien 
hulle boere help om wild en vee op ’n natuurlike en omgewingsvriendelike 
manier ektoparasiet-vry te hou. Hierdie voëls is ook ’n aanduiding van die 
biodiversiteitstatus van daardie gebied.

Afrivet glo in die gebruik van wetenskap om sy kliënte by te staan en werk 
saam met die natuur in ’n simbiotiese vennootskap of verhouding, soos so 
duidelik deur Afrivet se logo en die renostervoël geïllustreer word.

In ooreenstemming met hierdie filosofie sien Afrivet die aasvoël as nog ’n 
vennoot in die drieledige voordelige verhouding tussen die boer, die natuur 
en Afrivet.

Afrivet salueer Kerri en VulPro!
Vir meer inligting, gaan na www.afrivet.co.za 

Veeartsenykundige en 
ekologiese navorsing met 
betrekking tot aasvoëls
 • Ondersoek die uitwerking van lood 

en NSAID’s op aasvoëls
 • Bestudeer aasvoëlrestaurante
 • Ondersoek die rol wat aasvoëls in 

die verspreiding van siektes speel
 • Voortgesette navorsing wat verband 

hou met die voorsiening van vee-
artsenykundige behandeling aan aas-
voëls (byvoorbeeld vir slangbyte, 
gifstowwe, ensovoorts)

Aasvoëlteling in 
aanhouding vir bevolkings- 
en aanvullingsprogramme
 • Kaapse aasvoëls
 • Witrugaasvoëls
 • Swartaasvoëls

Opvoedkundige en bewusmakings-
programme oor aasvoëls
 • Bied praatjies en openbare uitstal-

lings aan
 • Bied werkwinkels en opleiding aan
 • Help met boer/aasvoëlkonflik
 • Toere by die aasvoëlsentrum

Kragdraadpeilings
 • Assesseer die veiligheid van krag-

drade rondom aasvoëlbroeiplekke en 
-neste

 • Assesseer die veiligheid van krag-
drade rondom vreetplekke

 • Beveilig gevaarlike kragdrade in 
samewerking met Eskom

 • Navorsing oor kragdraadvermydings-
 • tegnieke

Vir meer inligting, 
kontak Kerri Wolter:

+27 (0)82 808 5113
kerri.wolter@gmail.com

www.vulpro.com 


