
Plaasnaam:                                                                              Eienaar:

KONTAKBESONDERHEDE VAN EIENAAR:

Tel.:                                                        Selnr.:                                          E-pos Adres.:

Woonadres (indien nie op eiendom woonagtig nie):

KONTAKBESONDERHEDE VAN GRONDGEBRUIKER: (INDIEN VAN EIENAAR VERSKIL)

Tel.:                                                        Selnr.:                                           E-pos Adres.:

BESONDERHEDE VAN EIENDOM

Totale oppervlak van eiendom:               ha    

Gps koördinate (by opstal) indien beskikbaar:

Sal u bereid wees om deel te vorm van die uitroei van ongewenste plante? (Merk asb.)      Ja              Nee
Indien Nee, verskaf asb. redes:

angesien die verspreiding van sekere probleemplante in die gebied reeds ernstige afmetings aanneem, het die bestuur van die Vredefort 

AMeteorietpark Bewarea besluit om 'n opname van hierdie spesies te maak in voorbereiding van 'n projek vir die doeltreffende beheer of algehele 
uitwissing daarvan. Die redes waarom dit dringend is dat erns gemaak word met die bestryding van hierdie ongewenste spesies, is:

1. In 'n Wêrelderfenisgebied kan die degradering van die biodiversiteit deur hierdie spesies nie geduld word nie.

2. Die meeste van die spesies is uiters ongewens vir boerdery. Byvoorbeeld is Inkbessie (Cestrum laevigatum), jaarliks vir 'n  groot aantal bees-vrektes 
verantwoordelik.

3.Verskeie van hierdie spesies verbruik baie water, en die ongestoorde vermeerdering daarvan versteur die natuurlike waterhuishouding in 'n land waar 
water reeds skaars is. Dit het nadelige gevolge nie net vir die biodiversiteit nie, maar ook vir landbouproduksie.  Dit is  'n erkende feit dat fonteine weer 
begin loop en in baie gevalle weer standhoudend water lewer, waar hierdie ongewenste indringers doeltreffend uitgeroei word.

4.  Laastens is dit  'n misdryf kragtens wetgewing indien verklaarde OIP op grond voorkom en geen poging aangewend word om dit te beheer of uit te 
roei nie.        

Die Wet op die Bewaring van Landbouhulpbronne, 1983 (Wet 43 van 1983), asook die Nasionale Biodiversiteitswet (NEMBA, Wet 10 van 2004), bepaal 
dat elke grondgebruiker verklaarde OIP op sy/haar grond doeltreffend moet beheer.
Die NRMP (Natural Resource Management Program) van die Departement Omgewingsake is tans besig met die motivering vir 'n Werk vir Water (WvW) 
projek vir die Potchefstroomdistrik, wat na alle verwagting gedurende die volgende finansiële jaar (2016/17) befonds kan word. Omdat grondgebruikers 
nie al die spesies ken nie, mag die identifisering van al die betrokke spesies 'n probleem wees. Daarom word grondgebruikers versoek om die inligting 
t.o.v. spesies wat in die aangehegte vorm met fotos geïdentifiseer word,  te voorsien deur die vorm te voltooi. Indien 'n volledige opname van 
ongewenste spesies aan Werk vir Water voorsien kan word, bestaan die hoop om onkruiddoder vir die beheer daarvan aan grondgebruikers beskikbaar 
te stel.  
Dit blyk dat daar reeds 'n Werk vir Water-projek aan die Vrystaatkant van die Koepel bestaan. Daar word beplan om die projekte te koördineer en 
grondgebruikers in die Vrystaat wie se eiendom binne die Koepel geleë is, word uitgenooi om aan die opname deel te neem en sodoende te kwalifiseer 
vir onkruiddoder.

Beheer van verklaarde Onkruid en Indringerplante (OIP) in die 
gebied van die Vredefortkoepel 

Oorlog teen Onkruid
PROJEKin die Vredefortkoepel 

Besonderhede van grondeienaar (Vul asb. in)

Voltooi asb. vraelys op bl. 2 en 3 
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Inkbessie (Cestrum laevigatum)
Hierdie onkruid is uiters ongewens en moet met groot erns uitgeroei word. Dit is baie 
giftig vir beeste en is verantwoordelik vir 'n groot aantal veesterftes. Dit is 'n 
struikagtige plant met stingels en blare wat lyk soos die lote van perskebome. Die 
gekneusde blare het 'n baie slegte reuk. Die klein, kelkagtige geel/groen blommetjies 
kom in trosse voor. Die plant dra  pers bessies, vandaar die naam Inkbessie. Dit kom 
reeds wydverspreid in die Koepel voor en moet ernstig aandag geniet. 

Pom pom (Campuloclinium macrocephalum)
Die Pom-pombossie is een van die mees aggressiewe onkruide in die land. Aangesien 
dit reeds in die buffergebied van die Koepel voorkom, is dit uiters belangrik dat alle 
grondgebruikers die plant moet kan identifiseer en dit onmiddelik uitroei waar dit 
voorkom. Omdat die verspreiding rampspoedig vir die Koepel se biodiversiteit sal 
wees, geld hier besondere waaksaamheid.

Luisboom (Solanum mauritianum) 
Hierdie plant versprei baie vinnig,  en dit is dus  belangrik om te weet hoeveel daarvan 
reeds voorkom en waar dit voorkom. 

Lantana (Lantana) 
Dit sluit alle uitheemse spesies wat saad vorm in. Daar is wel inheemse spesies - wat 
normaalweg nie dorings het nie - wat nie gelys is nie. Hierdie is n uiters ongewenste 
onkruid wat in natuurlike weiding kan versprei. Dit is aanpasbaar
in verskeie tipes terreine en kan dus n groot bedreiging vir biodiversiteit in die Koepel 
wees.

Turksvye/Kaktusse(Hoofsaaklik verskeie Opuntias) 
Die mees algemene spesies wat  in die Koepel voorkom is Opuntia humifusa en 
Opuntia stricta. Die kleiner tipe wat plat op die grond groei is humifusa, terwyl stricta 
meer regop groei en redelik groot kan  word. Albei spesies kan ernstig versprei en 
groot besmettings kom alreeds op sekere  plase in die Koepel voor. Aangesien daar 
nog ander spesies ook kan voorkom, word  voorgestel dat enige kaktus wat in die veld 
voorkom in die opnames ingesluit word.   

Bloekombome (Eucalyptus) 
 Ses spesies is in die lys van die NEMBA Regulasies (almal Eucalyptus) nl. 
camaldulensis, cladocalyx, conferruminata, diversicolor, grandis, en tereticornis.  
Camaldulensis,  of die Rooibloekom, is van grootste belang vir die Koepel, 
aangesien dit die spesie is wat in groot getalle in die rivier voorkom.  Dit feit dat 
hierdie bome groot hoeveelhede grondwater gebruik - 'n groot boom kan tot 600 
liter per dag gebruik - behoort die grootste motivering te wees om dit uit te roei. 
Gevolglik word 'n ernstige beroep op grondeienaars gerig om hierdie bome uit te 
roei, veral waar dit in of binne 50 meter van 'n waterloop of vleiland voorkom. 
Ingevolge die nuwe NEMBA Regulasies kan groot bome binne 50 meter vanaf 'n 
plaasopstal of gebou egter behoue bly. Daar is meer as 200 verskillende 
Eucalyptus-spesies, en slegs die bostaande word as ongewens beskou. Vele 
spesies is baie nuttig en is onder andere belangrik vir bye. Onoordeelkundige 
uitwissing moet voorkom word. 

Populierbome Popular trees (Populus alba; 
Populus canescens)
Hierdie bome gebruik ook groot hoeveelhede water en moet dus dieselfde 
aandag as Bloekombome geniet.
 

Kategorie 1: VERKLAARDE ONKRUIDE 

Kategorie 2 & 3: VERKLAARDE INDRINGERPLANTE 

Aantal ha 
besmette area 

op eiendom

Merk indien 
op u eiendom

voorkom

% Digtheid 
van 

besmetting

Vervolg op bl 3

Aantal ha 
besmette area 

op eiendom

% Digtheid 
van 

besmetting

Merk indien 
op u eiendom

voorkom
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.Seringbome/Syringa trees (Melia azedarach) 
Hierdie bome versprei baie vinnig, veral waar die sade in waterlope voortgespoel 
kan word, en het dus die potensiaal om die biodiversiteit en die gebruik van 
weiding negatief te beinvloed. Daarom moet dit ernstig aangespreek word.

Wit moerbei (Morus alba)
 Alhoewel die NEMBA Regulasies aandui dat Kategorie 3 plante vrystelling het en dit 
dus nie nodig is om uit roei nie, word dit as Kategorie 1  beskou wanneer dit in of 
binne 50m vanaf ‛n rivier of waterloop voorkom. Indien daar duidelike tekens van 
indringing voorkom, sou dit wel moontlik wees om die beheer daarvan verpligtend te 
maak. Gevolglik moet die uitroei van daarvan ernstig aandag geniet ten einde 
waterlope en biodiversiteit te beskerm.  

Bankrotbos/Bankrupt bush (Seriphium plumosum) 
Dit is 'n inheemse plant wat weens verskeie redes tot bosverdigting kan lei. Daar 
is ‘n bestaande projek op bankrotbos wat goed vorder.  Hierdie inheemse plant 
word as indikator gesien van veldgesondheid. 

Katbos/Wild Asparagus (Asparagus spp) 
Katbos is ook 'n inheemse plant en kan ook tot bosverdigting lei indien dit nie 
vroegtydig beheer word nie. Daar is ongelukkig nog nie onkruiddoder beskikbaar 
vir die beheer van Katbos nie. Goeie opnames is egter nodig, in 'n poging om te 
onderhandel vir die voorsiening van onkruiddoder deur die Departement van 
Omgewingsake.

CARA Tabel 4: VERKLAARDE INDIKATORS VAN 
BOSVERDIGTING 
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...Vervolg vanaf bl 3
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Kliek op die toepaslike blokkie om inligting terug te stuur, te stoor of te druk:

Vir verdere inligting, kontak:
Piet Theron

p.theron49@telkomsa.net
Sel: 0834609190

KLIEK EN MERK TOEPASLIKE BLOKKIES

KLIEK EN MERK TOEPASLIKE BLOKKIES

In al bogenoemde gevalle bepaal wetgewing dat die plante doeltreffend beheer moet word, aangesien totale  uitwissing baie moeilik is. Dit  is egter die 
ideaal om dit uit te roei. Doeltreffende beheer vind slegs plaas indien 'n plant nie toegelaat word om saadstadium te bereik nie.  Grondgebruikers moet 
beheeraksies dus so toepas dat dit gebeur voor die plante die saadstadium bereik. Opvolgbeheer is uiters belangrik en moet in die loop van verskeie 
seisoene aandag geniet, in welke geval dit moontlik mag wees om die plante  heeltemal uit te roei. 

Deur aan hierdie opname deel te neem, werk u mee vir 'n sterker motivering aan die Departement van Omgewingssake om erns te maak met 
die beskerming van die biodiversiteit van die Koepel. 

mailto:p.theron49@telkomsa.net
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