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Opsies om die chemiese besoedeling van wol te vermy 
 

S.W.P. Cloete en A.J. Scholtz 
Diereproduksie-Afdeling, Elsenburg Landbousentrum, Privaatsak X1, Elsenburg 7606 

 
Inleiding 

Daar is toenemend druk op produsente wat uitvoerprodukte lewer dat chemiese residue in landbou-
produkte moet afneem, soos bepaal deur die Algemene Ooreenkoms oor Tariewe en Handel (AOTH).  Die 
geïntegreerde besoedelingsvoorkoming en –beheer (IPPC) wetgewing deur die Europese Unie is veronderstel 
om in 2003 in werking te tree.  Teen 2007 word beoog dat die wetgewing regdeur Europa toegepas sal word 
(Madden, 2001).  Die wette maak voorsiening vir skoner produksie, met ’n drastiese verlaging in die 
moontlike impak van chemiese residue op die omgewing, sowel as die toepassing van die sogenaamde beste 
moontlike prosedures (ook genoem “BESTPRAC”).  Miljoene rande word wêreldwyd spandeer aan 
navorsing op geïntegreerde plaagbeheer, met die oogmerk om skoner produksie moontlik te maak.  Die 
sagtevrugte bedrywe investeer veral groot bedrae geld in ontwikkelings in hierdie verband.  Die Suid-
Afrikaanse wolbedryf word ook direk geraak deur die IPPC wetgewing.  Australië, wat ons belangrikste 
handelsmededingers in die kleedstofmark is, beding aktief om hulle skeersel te vestig as 
omgewingsvriendelik (Russell, 2001).  Resultate wat betref die vlakke van chemiese residue in die 
Australiese skeersel is dan ook geredelik beskikbaar vir die afgelope aantal jare (Brightling, 2001).  ‘n 
Afname in die belangrikste bronne van besoedeling (die organofosfate (OP’s) en sintetiese piretroïedes 
(SP’s) is oor die afgelope aantal jare aangeteken (Figuur 1). 
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Figuur 1  Die voorkoms van organofosfate (OP), sintetiese piretroïdes (SP) en die insekgroeireguleerder 
Cyromazine (Cyrom – in handel verkrygbaar as Vetrazin®) in die Australiese skeersel.  Maksimum 
toelaatbare vlakke in EU is 1 mg\kg vir OP’s, 0.5 mg/kg vir SP’s en 10 mg/kg vir Cyrom (aangepas 
uit Brightling, 2001) 

  
Dit is duidelik dat die Australiese wolbedryf poog om skadelike chemikalieë in die skeersel te 

verminder, en meer op ckemikalieë met laer skadelikheidsvlakke te konsentreer.  Australian Wool 
Innovations, die opvolger van die ou Woolmark Company, steek ook miljoene rande in navorsing en 
ontwikkeling op hierdie gebied.  Daar word ook daadwerklik gepoog om Australiese wol te bemark as 
“Clean Green Wool”.  Indien die plaaslike bedryf nie wil agterbly nie, sal daadwerklike pogings aangewend 
moet word om in lyn te kom met hierdie wêreldwye inisiatiewe. 

Verder is daar ’n wesenlike gevaar dat die belangrike uitwendige parasiete vir Suid-Afrikaanse 
wolprodusente weerstand teen een of meer van die bestaande chemikalieë kan opbou (Levot, 2001), en 
beheeropsies so kan verminder.  Uit die oogpunt is dit ook belangrik dat alternatiewe strategieë oorweeg 
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moet word.  Die oorsig konsentreer hoofsaaklik op skaapluise en brommers, aangesien daar aanduidings is 
dat dié spesies die meeste bydra tot chemiese residue in die Australiese skeersel.  Daar word beraam dat 
behandelings teen luise ongeveer 66% van die residue tot gevolg het, teenoor brommers wat 34% bydra.  Die 
uitwendige parasiete word vervolgens behandel. Daar word doelbewus nie gekonsentreer op parasiete wat 
ook vatbaar is vir inspuitbare preparate nie, soos byvoorbeeld die brandsiektemyt en die blouluis. 

 
Die skaapluis (Bovicola ovis) 

Luise word reeds jare lank erken as ’n ekonomies belangrike uitwendige parasiet by skape.  Luise lei 
normaalweg nie tot vrektes by skape nie, maar kan wel lei tot verlaagde produksie, en ’n laer wolprys as 
gevolg van ’n swakker gehalte vag.  Verliese van 0.3 tot 0.8 kg wol per skaap word onderskeidelik met ’n 
ligte en ’n swaar luisbesmetting gevind (James et al., 2001a).    
 
Biologie  

Die biologie van die skaapluis is nie besonder goed beskryf nie.  Een van die redes hiervoor is 
waarskynlik dat dit altyd maklik was om die parasiete chemies te beheer.  Aanvullende inligting tot dit wat 
hier weergegee word, kan uit James & Crawford (2001) bekom word.   

Skaapluise is verpligte parasiete van skape, en het nie ’n stadium wat af van skape voorkom nie.  Die 
totale luispopulasie word dus op die skape aangetref, wat beheer vergemaklik.  Verder kom dit voor of die 
parasiete geen ander funksionele gasheer het om op te oorlewe nie.  Die totale luispopulasie word dus 
blootgestel aan die beheermaatreëls wat aangewend word.  Luise het ’n relatief stadige aanteeltempo, en 
wyfies lê ongeveer 2 eiers elke 3 dae, met mannetjies wat gemiddeld (maksimum) 49.5 (74) en wyfies wat 
gemiddeld 27.7 (53) dae oud word.  Dit blyk dus dat ’n gemiddelde wyfie ongeveer 19 eiers in haar lewe lê.   
Luise het betreklike nou gemaksones, en word gedood by hoë temperature en as die vag in reëntyd vir lang 
periodes deurdrenk bly.  Met hierdie gegewens kom dit voor dat dit maklik behoort te wees om luise te 
beheer.  Die beheer van luise vereis egter dat alle skape op ’n eiendom oor hulle hele lyf met insekdoder 
behandel moet word.  Inspuitbare preparate soos Ivermektien is nie doeltreffend vir beheer nie.  Soos 
markkragte die gebruik van chemikalieë ontmoedig, moet daar egter toenemend na alternatiewe vir chemiese 
beheer gekyk word. 
 
Beheer en verspreiding 

’n Belangrike komponent van beheer is die voorkoming van nuwe besmettings.  Kontak met ander 
besmette skape is by verreweg die belangrikste bron van oordrag van luise tussen kuddes (James & 
Crawford, 2001).  Praktyke wat kontak tussen skape vermeerder, soos bv. kraal, verhoog die oordraging van 
luise tussen skape.  Die oorlewing van luise weg van skape is relatief swak.  Besmetting deur wol wat op 
drade afgeskuur word is onwaarskynlik.  Die wollerige skoene wat algemeen deur skeerders in Australië 
gedra word kon egter soveel as 124 luise oplewer, wat tot 10 dae kon oorleef.  Dié luise is sonder 
uitsondering gedood deur die skoene vir 5 minute in die mikrogolf te behandeling of deur dit oornag in die 
yskas te laat.  Dit blyk ook onwaarskynlik dat luise deur ander groter insekte, bv. brommers oorgedra kan 
word (James & Crawford, 2001).       

Luise kom regdeur die jaar meestal op die sye van skape voor, en inspeksies vir die voorkoms van 
luise behoort op dié liggaamsdele te fokus (James et al., 2001b).  Die luispopulasie is geneig om op te bou tot 
’n piek in die winter en lente, waarna getalle in die somer afneem.  By kortwolskape kom luise laer op die 
lyf, aan die onderkant van die nek, en op die flanke en wollerige dele van die bene voor.  Dit kom voor of 
luise aktief na hierdie dele migreer, en sodoende chemikalieë wat op die rug aangewend word, vermy.  
Betekenisvolle getalle luise kom op die kop en wange van skape voor, en daar moet sorg gedra word dat die 
dele ook deeglik benat word as daar van chemiese beheer gebruik gemaak word.  Die tempo waarteen luise 
van besmette skape na skoon skape kan versprei is hoogs variërend.  In een geval is ’n besmette skaap met 
19 skoon skape in ‘n trop gesit, en 35% van die skape was na drie maande besmet.  In ’n ander geval is ’n 
erg bemette skaap met 80 skoon skape afgekamp.  Na ’n maand was 65% van die skape besmet en na vyf 
maande 100%.  Wat individuele skape betref, was daar aanmerklike verskille tussen die opbou van die 
luisbevolking tussen vier individue. 
 
Beheermaatreëls 

Tans word algemeen aanvaar dat chemiese beheer van luise in troppe skape nie in die toekoms 
volhoubaar sal wees nie.  As basis van beheer is dit nodig om ’n aanduiding te hê van wanneer ’n 
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indiwiduele dier of ’n trop met luise besmet is.  Navorsing op hierdie onderwerp is deur James et al. (2001b) 
onderneem.  Jeuk by skape kan op besmetting met luise dui.  Aanduidings hiervan is vagte wat ooglopend 
versteur is, en ’n tipiese “geskuurde” voorkoms het.  Vesels wat bo die vlak van die wol uitstaan, stapels van 
uitgetrek is, en ’n gematte vag is aanduidings van skape wat jeuk en teen pale, bome, ens. skuur.  Ander 
toestande soos grassade en besmetting met Australiese jeukmyt kan egter ook tot so ’n voorkoms lei.  Indien 
sulke skape egter ondersoek word om ‘n moontlike besmetting met luise te bevestig, het dit geblyk dat luise 
op 20% sulke skape voorkom teenoor op 6% van skape wat ewekansig gekies is.  Dit kom dus voor dat skape 
met ’n “geskuurde” voorkoms met vrug geselekteer kan word indien dit nodig is om besmetting met luise te 
bevestig.  Die korrelasie tussen ’n punt vir vagversteuring en totale luisgetalle is veral hoog in gevalle waar 
’n luisbesmetting reeds by ’n hoë persentasie van die beskikbare skape voorkom.  Die besluit om baie skape 
vir luise te inspekteer moet opgeweeg word daarteen om elke skaap op meer plekke oop te maak.  Uit 
rekenaar modelering kom dit voor of dit beter is om die aantal skape wat geïnspekteer word te verhoog in 
stede daarvan om elke skaap op meer plekke oop te maak, indien besmetting met luise bevestig moet word.        
 
Chemiese beheer 

In die verlede is luise uitsluitlik met chemiese metodes beheer (James, 2002).  Die probleem van 
weerstand teen veral die SP-middels kom egter reeds sedert die 1980’s voor (Levot, 2001).  Op die stadium 
word beraam dat ongeveer 90% van Queensland se luisbevolkings reeds teen opgietmiddels wat SP’s bevat 
bestand is (James, 2002).  Tans word luise nog doeltreffend en redelik goedkoop deur OP’s beheer, maar 
daar is sterk aanduidings dat dipmiddels wat op OP’s gebaseer word in die nabye toekoms van die mark 
onttrek sal word.  Daar is enkele omgewingsvriendelike produkte soos Spinosad® wat reeds oorsee 
geregistreer is vir die behandeling van luise in langwolskaap waar omgewingsonvriendelike chemikalieë nie 
gebruik kan word nie (Rothwell et al., 2001).  Die produkte is egter relatief duur vir algemene gebruik. 

In die jare van verpligte dip teen brandsiek is die skaapluispopulasie waarskynlik op die rand van 
algehele uitwissing gehou.  Met die koms van inspuitbare preparate, soos Ivomec®, vir behandeling teen 
brandsiekte het die invloed van die vorm van beheer op skaapluise minimaal geword.  Die preparate is nie 
geskik vir die beheer van skaapluise nie.  Verder het brommerbeheer met OP- en SP-produkte in die verlede 
ook ’n impak op die luisbevolking gehad.  Tans word insekgroeireguleerders soos Cyromazine (Vetrazin®), 
wat nie ’n invloed op luise het nie, algemeen vir voorkomende behandeling teen brommers gebruik.  Dit lei 
ook daartoe dat die luisbevolking tans onder minder stremming is as in die verlede.  Dit is dus nie verbasend 
dat skaapluise toenemend ’n probleem word in die plaaslike skaapkuddes nie.  Die chemiese beheer van luise 
blyk ook nie op die langtermyn volhoubaar te wees nie, met toenemende vereistes in die markplek dat wol 
met lae vlakke van skadelike residue geproduseer moet word.  Alternatiewe metodes moet dus ondersoek 
word, sodat chemiese beheer met omgewingsonvriendelike chemikalieë net as ’n laaste toevlug gesien kan 
word.     

Diflubenzuron (bv. Zapp®) is ontwikkel om as ’n groeireguleerder by skaapluise te gebruik.  
Resultate uit die ontwikkelingsproses is deeglik beskryf deur Sherwood & Clayton (2001).  Soos wat verwag 
kan word, is beheer nie so vinnig en dramaties as wat met die OP- en SP-produkte gevind word nie.  Op die 
langtermyn, is diflubenzuron egter in staat om luise en brommers doeltreffend te beheer.  Geen residue is in 
die vleis van behandelde skape gevind nie, terwyl chemiese residue in die wol weglaatbaar was.   

Metodes om die chemiese beheer van luise optimaal te maak, word ook ondersoek.  Die deeglike 
benatting van skape deur onderdompeling word moontlik gemaak deur apparate soos die Richards 
onderdompelingshok skaapdip (Chandler & Richards, 2001).  Die metode maak gebruik van drie 
afsonderlike bronne van tegnologie om skape met enige lengte wol doeltreffend en met inagneming van 
dierewelvaart vir luise te dip, sonder om die aanvaarbare teikenvlakke vir residue te oorskry.  
 
Skeer 

Skeer in ’n kragtige beheermaatreël, en kan tot 66% van die luise van ’n skaap verwyder (James & 
Crawford, 2001).  Blootstelling van luise aan ongunstige toestande in ’n kortwolvag kan lei tot verdere 
vrektes, wat kan varieer na gelang van die seisoen.  Ongelukkig is die aspek nog nie deeglik nagevors nie.  
As vagte deeglik benat word, word ‘n redelike persentasie luise gedood.  Benatting met ’n hoëdrukspuit met 
skoon water het tot ’n 35% vermindering in die luisgetalle gelei, terwyl benatting met ‘n insekwerende 
seepoplossing die luispopulasie met 67% verlaag het.  Skeer in kombinasie met onderdompeling in skoon 
water het luisgetalle met tot 89% verminder.    
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Seleksie 
Die onderwerp is nog nie voldoende nagevors nie.  Daar is egter min twyfel dat die vatbaarheid van 

skape vir luise tussen rasse en tussen individue binne rasse verskil.  So het James & Nattrass (2001) aangedui 
dat Amerikaanse Columbia skape minder vatbaar is vir luise as skape van die Polypay ras (Figuur 2).   
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Figuur 2  Seisoenale luispopulasies op ooie van twee Amerikaanse skaaprasse.  Vertikale lyne rondom die 
gemiddeldes gee standaardfoute weer (aangepas uit James & Nattrass, 2001) 

 
Vergelykbare verskille is tussen lyne in die Merinoras verkry (Roberts et al., 1975).  Totale 

luistellings op indiwiduele skape het ook ’n redelike mate van herhaalbaarheid getoon (Roberts et al., 1975; 
James & Nattrass, 2001).  Volgens die studie van James & Nattrass (2001) het dit voorgekom of 
reproduserende ooie meer vatbaar is vir besmetting met luise as ooie wat nie die metaboliese vereistes van 
dragtigheid en laktasie ondervind nie.  Teen hierdie agtergrond het Cloete et al. (2003) die voorkoms van 
luise op Merino-kuddes wat uiteenlopend vir reproduksie geselekteer is (met speenpersentasies van 101 en 
48% onderskeidelik), ondersoek.  Dit het geblyk dat die lyn wat geselekteer is vir ’n hoë reproduksie nie 
meer onderhewing was aan besmetting met luise as die lyn wat teen reproduksie geselekteer is nie.  Daar was 
trouens aanduidings dat dié lyn met die hoër reproduksie laer luisladings gehandhaaf het as die lyn wat teen 
reproduksie geselekteer is. Van die lynverskille was betekenisvol, wat daarop dui dat die hoë lyn laer 
luistellings kon handhaaf ten spyte van die hoër reproduksie wat ooie in die lyn gehandhaaf het.  Daar sal 
egter nog heelwat uitbreiding op die bestaande navorsingsprogramme moet plaasvind voordat teling vir 
weerstand teen luise ’n lewensvatbare opsie sal bied.  In die lang termyn is dit egter waarskynlik die enigste 
lewensvatbare uitweg om die gebruik van chemikalieë wat skadelik vir die omgewing is, uit te skakel. 

Die moontlikheid om skape met luise op grond van die versteuring in die vag en ’n tipiese 
“geskuurde” voorkoms te identifiseer vir behandeling of om uit te skot is deur James et al. (2001a) 
ondersoek.  Uit die studie het duidelik geblyk dat die voordele van so ’n aksie die grootste was in gevalle 
waar die besmetting vroeg gediagnoseer is, voordat luise na baie skape versprei het.  Dit was veral voordelig 
om ’n strategie van behandeling of uitskot te volg waar min diere ’n relatiewe hoë luislading gehad het.  
Indien die besmetting toegelaat is om te versprei na ’n groot persentasie skape in ’n trop, en veral waar hoë 
luisladings per skaap toegelaat is om te ontwikkel, het so ’n strategie nie veel nut gehad nie. 
 
Ander moontlikhede 

In Australië word gepoog om ’n chemiese toets vir die vroeë opsporing van luise in ’n kudde te 
ontwikkel.  Die navorsing word deur Michalski et al. (2001) uitgevoer.  Op die stadium is daar egter nog nie 
’n bekostigbare tegniek geredelik beskikbaar nie.   
      
Die skaapbrommer (Lucilia cuprina) 

Die metaalkleurige brommers van die genera Lucilia en Chrysomyia is die belangrikste species 
verantwoordelik vir myasis by skape.  Hulle kom oor die hele Suid-Afrika voor. Die specie Lucilia cuprina 
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is die belangrikste wat primêre aanvalle betref, en daar word beraam dat die specie by tot 90% van die 
primêre aanvalle op lewendige skape verantwoordelik is.  Die brommer is verantwoordelik vir aansienlike 
verliese aan produksie.  In ’n studie van Cloete et al. (2001) is bevind dat vaggewig van skape met 
lyfaanvalle met 10% benadeel word, terwyl stapelsterkte met soveel as 22% afneem.  Vrektes kom ook 
algemeen voor indien diere nie betyds behandel word nie.  

 
Biologie 

Volwasse brommers voed op sekere plante en op vloeibare proteïen. Laasgenoemde word veral 
benodig deur die wyfie vir die rypwording van haar ovaria (Howell et al., 1978).  Die aantal larwes sowel as 
die tempo waarteen hulle ontwikkel word bepaal deur die hoeveelheid proteïen teenwoordig.   In die natuur 
word dit algemeen verkry vanaf aas en lewendige diere.  Alhoewel L. cuprina wel eiers in karkasse kan lê, 
verkies hulle ontvanklike, lewendige diere.  Daar word beraam dat so min as 5% van die eiers wat in 
karkasse gelê is tot volwasse brommers ontwikkel.  Kompetisie deur sekondêre en tersiêre brommerspesies 
verhinder die grootskaalse ontwikkeling van L. cuprina tot volwasse vlieë. 

Afhangend van die spesie word honderde tot meer as ’n duisend eiers op ontvanklike, lewende diere 
of karkasmateriaal gelê.  Onder gunstige klimaatstoestande broei die eiers binne 8-12 uur uit.  In koue weer 
mag dit tot 3 dae neem.  Die maaiers is verantwoordelik vir die skade aan die dier by primêre en sekondêre 
spesies.  Die maaiertjies gaan deur drie fases van ontwikkeling, bekend as instars, waartydens hulle twee 
keer vervel.  Die klein maaiertjies is aktief sodra die eiers uitbroei en begin dadelik voed.  Hulle monddele is 
egter van so ’n aard dat hulle aanvanklik nie skade aan die dier se vel veroorsaak nie, en lewe hulle op 
hierdie stadium nog net van die beskikbare proteïen vanaf die omgewing.  Die tweede instar larwes se 
monddele is rasperagtig en veroorsaak skuurskade aan die vel en is dus verantwoordelik vir die “aanval” op 
die dier.  Die tydsduur van die eerste twee instar stadiums is vinnig, gewoonlik ’n dag of twee nadat die eiers 
uitgebroei het.  Die maaiers bly tussen 3 - 7 dae op die skaap waarna hulle in die prepapie stadium ingaan.  
In hierdie “wandelende” stadium staak voeding en migreer die maaier in die nag teen die sye van die skaap 
af om in die grond te pupeer.  As die grond los genoeg en nie te klam is nie, tonnel hulle ongeveer 1.5 cm in 
die grond in en pupeer binne 2-4 dae.  Indien die grondtemperatuur laer as 10 °C is, kan pupering vertraag 
word. Die maaier kan dus vir maande as ’n prepapie in die grond lê.  Brommers oorwinter op hierdie manier 
in koue streke.  Die papiestadium neem ongeveer 8 dae in die somer, maar kan tot maande duur in die winter.   

Die volwasse stadium van die vlieg is die vrylewende stadium wat vir reproduksie en verspreiding 
verantwoordelik is.  Onderhewig aan ’n geskikte proteïnbron en paring kan die wyfies binne ’n week nadat 
die papies uitgebroei het, eiers lê.  Lucilia cuprina wyfies kan tot 300 eiers op ’n slag lê, maar het ’n 
proteïnvoeding tussen opeenvolgende lê-siklusse nodig.  Die wyfies lewe ongeveer ’n maand in die natuur, 
maar kan onder hoër temperature meer aktief wees, en ’n korter lewensduurte hê. 

Die vangste van brommers in ’n val wat spesifiek ontwikkel is om Lucilia cuprina te lok en te vang 
word saam met reënval en temperatuur in Figuur 3 aangetoon (sien Scholtz, 2003).  Die ondersoek is 
spesifiek in die Wes-Kaap uitgevoer.  Dit het geblyk dat die grootste getalle brommers in die lente en vroeë 
somer aangetref word.  ’n Tweede piek mag in die herfs voorkom, afhangend van die spesifieke 
klimaatsomstandighede wat ondervind word.  Gedurende die winter, wanneer laer temperature voorkom, 
word as ’n reël nie brommers verwag nie.  Volgen die literatuur volg die voorkoms van aanvalle dieselfde 
patroon, met pieke in die lente, vroeë somer en die herfs.  Wat klimaat, en die voorkoms van brommers 
betref, word dieselfde breë patroon in Tasmanië verwag (Horton & Champion, 2001). 
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Figuur 3  Maandelikse klimaatgegewens en brommergetalle in die Caledon-omgewing in die Wes-Kaap (uit 

Scholtz, 2003) 
 
Beheer en verspreiding 

Soos met alle plae met ’n vrylewende stadium, word beheer bemoeilik deur die feit dat die totale 
populasie op ’n gegewe tyd nie noodwendig op die skape teenwoordig is nie.  Volgens studies op die DNA 
van verskillende brommerpopulasies kom dit egter voor of die insekte nie ver kan migreer nie (Gleeson & 
Sarre, 1997).  Die eienskap maak brommers vatbaar vir die gebruik van beheer strategieë wat op ‘n 
spesifieke geografiese gebied gemik is, soos later aangetoon sal word.   

Die areas waar brommeraanvalle mees waarskynlik sal ontwikkel is in die broek, op die lyf en op die 
kop.  In ’n studie van Cloete et al. (2001) in die Suid-Kaap is gevind dat 85.6% van 839 diere nie deur 
brommers aangeval is nie.  Broek- en lyfaanvalle het by onderskeidelik 9.3 en 4.4% van die diere 
voorgekom, terwyl 0.7% van die diere in die broek sowel as op die lyf aangeval is.  Kopaanvalle het by 
15.6% van 173 jong ramme voorgekom.  Peesteraanvalle kom ook algemeen by ramme voor.  In die 
algemeen word aanvaar dat brommeraanvalle minder by volwasse diere voorkom as by jong skape (Horton 
& Champion, 2001). 
 
Beheermaatreëls 

Brommeraanvalle is verwant aan toestande soos vagverotting en dermatofilose.  Die toestande kom 
meer algemeen voor by skape waarvan die wol by tye klam is.  Skape sal tipies onrustig wees, byt en probeer 
om die plek waar maaiers is te krap of skuur.  Die afbreekprodukte wat gevorm word lok ander primêre en 
sekondêre brommers om ook hulle eiers te kom lê en sodoende die aanval te vergroot.  Die harige maaiers 
van die species Chrysomyia albiceps is veral daarvoor bekend dat hulle baie aggressief vreet en ’n groot, 
ernstige letsel kan veroorsaak.  Indien ’n aanval onbehandeld gelaat word kan skape gou kondisie verloor, 
swak word en doodgaan.  In sommige gevalle word aanvalle in korse in die wol, wat reeds weg van die vel 
uitgegroei het, gevestig.  In so ’n geval is dit moontlik dat ’n brommeraanval onopsigtelik kan verloop.  
 
Chemiese beheer 

Tans is beheer grootliks chemies, en neem verskeie vorme aan.  Uiteraard word skape vir ’n tydperk 
na dip vir luise en ander eksterne parasiete beskerm.  Verder word diere algemeen voorkomend behandel met 
insekgroeireguleerders soos Cyromazine (Vetrazin®) of ander chemikalieë wanneer uitbrake verwag word.  
In die derde plek word kolbehandeling op skape wat aangeval word baie algemeen toegepas.  In die gevalle 
word meerendeels van omgewingsonvriendelike chemikalieë soos SP’s en OP’s gebruik gemaak.  Omdat 
hierdie behandeling meestal op langwolskape gedoen word, hou die tipe behandeling ’n wesenlike 
besoedelingsgevaar in.  Weerstand van brommers teen beide die SP’s en OP’s kom egter algemeen by sekere 
populasies in Australië voor (Levot, 2001).  Daar word aanvaar dat dieselfde situasie plaaslik sal geld.  Op 
die stadium kom dit egter voor of daar nog nie populasies is wat weerstandbiedend is teen Cyromazine nie, 
en die chemikali speel steeds ’n uiters belangrike rol by brommerbeheer (Levot, 2001).  Daarby word dit nie 
gereken as ’n besonder omgewingsonvriendelike molekule nie, wat die gebruikswaarde daarvan verder 
verhoog .     
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Soos by luise is daar ’n opsie dat kolbehandeling by langwolskape met ’n relatief onskadelike 
produk soos Spinosad® gedoen kan word (Rothwell et al., 2001).  Die produk is wel elders geregistreer vir 
dié doel, maar is nog nie algemeen in Suid-Afrika beskikbaar nie.  Verder is dit relatief duur vir algemene 
gebruik. 

Dit is duidelik dat chemiese beheer in die toekoms waarskynlik nie volhoubaar sal wees nie.  Dit is 
dus van groot belang dat ander beheermaatreëls as komponente van brommerbeheer in ’n geïntegreerde 
program ondersoek moet word. 
 
Fisiese behandelings 

Maatreëls soos skeer, mikskeer en die Mule’s operasie is van belang in die opsig.  Siende dat 
kortwolskape minder algemeen deur brommers aangeval word (Horton & Champion, 2001), is skeer ’n 
belangrike strategiese beheermaatreël.  Skape word dus geskeer sodat hulle op die tyd wanneer die grootste 
brommerpopulasie verwag word, kortwol sal hê.  Skeer word egter meestal gereël om by ander aktiwiteite op 
die plaas aan te pas, en dit is dus nie moontlik om altyd te verseker dat die meeste skape op ’n plaas in die 
piek brommerseisoen kort wol sal hê nie.  

Mikskeer van ooie vir die voorkoming van broekaanvalle word ook gesien as ’n belangrike beheer 
maatreël (Horton & Champion, 2001).  Mikskeer het die bykomstige voordeel dat dit meehelp om minder 
gevlekte wol te produseer, en so die gehalte van die skeersel te verbeter.  Die Mule’s operasie het oor die jare 
’n belangrike rol ten opsigte van die voorkoming van broekaanvalle gespeel.  Die bestuurspraktyk is egter 
waarskynlik die eerste wat onder skoot sal kom soos meer aandag aan diereregte gegee sal word.  Die 
Australiërs soek tans naarstiglik na ’n bestuursmaatreël om Mule’s te vervang.   

Dit word tans ook algemeen aanvaar dat die sterte van lammers nie te kort afgesit moet word nie. 
Die algemene aanvaarding is dat dit by ooilammers nie bo die puntjie van die vulva afgesit behoort te word 
nie (Horton & Champion, 2001).  Laasgenoemde beheermaatreëls is egter hoofsaaklik van toepassing vir die 
beheer van broekaanvalle.  Alternatiewe opsies moet oorweeg word om lyfaanvalle te beheer. 

In gevalle waar wol van skape wat aangeval is, kortgeskeer word, moet die maaiers in die 
afgeskeerde wol vernietig word.  Indien hulle reeds ver genoeg ontwikkel het kan hulle baie maklik tot die 
volgende generasie brommers bydra.  Die wol kan met dip behandel word, verbrand word, of redelik diep  
begrawe word (Horton & Champion, 2001). 
 
Populasiebeheer met lokvalle 

Die biologie van L cuprina maak dit kwesbaar vir beheer deur maatreëls wat op ’n spesifieke area 
van toepassing is.  Daar is relatief onlangs ’n insekdodervrye val ontwikkel met aas wat spesifiek 
geformuleer is om L. cuprina aan te trek (Urech et al., 1996).  Die stelsel staan bekend as die Lucitrap® 
stelsel, en is plaaslik beskikbaar.  Die val word oor die afgelope paar jaar in die Wes- en Suid-Kaap evalueer 
(Scholtz, 2003).  Daar is gevind dat die val groot getalle brommers van die genus Lucilia uit die omgewing 
verwyder.  Die gebruik van die valle op ’n groot oppervlakte het ook doeltreffend daartoe gelei dat die 
brommerpopulasie onderdruk word (sien Figuur 4). Uit die figuur is dit duidelik dat die gebruik van die 
Lucitrap® oor ’n vier-jaar periode tot ’n aansienlike afname in die vangste van brommers van die genus 
Lucilia gelei het.  Volgens resultate uit Australië het populasie-onderdrukking wat op hierdie wyse 
bewerkstellig is, tot ’n afname in brommeraanvalle in Queensland gelei (Ward & Farrell, 2001).  Hierdie 
aspek word tans ondersoek in ’n studie wat gedeeltelik deur die Nasionale Wolkwekersvereniging van Suid-
Afrika befonds word.  ’n Alternatiewe gebruik van die Lucitrap® stelsel is die monitering van die 
brommerpopulasie vir strategiese besluitneming ten opsigte van voorkomende behandeling.  So ’n stelsel is 
doeltreffend om boere voorkomend te waarsku as ’n noemenswaardige opbou in brommergetalle verwag 
word. 
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Figuur 4   Gemiddelde brommergetalle (slegs Lucilia spp) in ’n kontrolegebied (waar geen populasiebeheer 
toegepas is nie) en ’n onderdrukkingsgebied (waar die brommerpopulasie met die hulp van die 
Lucitrap® stelsel onderdruk is).  Die grafiek is uit Scholtz (2003) geneem  

 
Geslagsmanipulasie 

Die gebruik van steriele mannetjies om die vrugtevliegpopulasie te verminder word algemeen in 
sekere tafeldruiwe gebiede toegepas.  Die projek het in Suid-Afrika tot die vestiging van die nodige 
infrastruktuur by Infruitec gelei.  Dieselfde infrastruktuur kan potensieel gebruik word om steriele 
brommermannetjies vir vrylating in die saaiweistreke te ontwikkel.   In Australië is minstens twee 
brommerlyne wat vir die doel aangewend kan word, ontwikkel (Mahon, 2001).  Met een van die lyne was dit 
in die 1980’s moontlik om die brommerpopulasie op die Flinders eiland naby die Suid-Australiese kus feitlik 
uit te wis.  Nadat die loslating van mannetjies van dié lyn in die herfs van 1986 gestaak is, het die natuurlike 
populasie nie begin herstel voordat daar ’n jaar verloop het nie.  Toe die program uitgebrei is na die groter 
Furneaux eiland, was dit onmoontlik om voldoende steriele mannetjies te teel, en die aksie het skipbreuk 
gelei.  Die logistieke probleme wat voorgekom het, is egter oor die jare opgelos as gevolg van die 
ondervinding wat met soortgelyke programme op ander spesies opgedoen is.  Daar word dus tans in die 
vooruitsig gestel om die program weer in te stel.  Die huidige oogmerk is die uitroei van L. cuprina in 
Tasmanië.  As die oefening suksesvol uitgevoer kan word, is die volgende doelwit om die Australiese 
skaapbrommer as ’n geheel uit te roei.  Die toekoms sal leer of die oogmerk bereikbaar is. 
 
Weidingsgewasse vir die voorkoming van brommeraanvalle    

Die aspek is deur Leathwick & Heath (2001) onder Nieu Seelandse toestande nagevors.  Daar is 
bevind dat brommeraanvalle veral verminder kan word deur van plante hoog in gekondenseerde tanniene 
gebruik te maak.  Die plante het in aanvanklike werk tot ’n verlaging in die voorkoms van miskloste gelei, 
wat die gevoel laat ontstaan het dat dit moontlik ook ’n invloed op brommeraanvalle kan uitoefen.  Die 
bykomstige inligting het uitgekom toe die invloed wat die gewasse op inwendige parasietladings uitgeoefen 
het, ondersoek is.   In latere navorsing is aangetoon dat lammers wat op weidings bestaande uit “Birdsfoot 
trefoil” (Lotus corniculatus) gewei het, minder deur brommers aangeval is as lammers op ’n 
witklawer/raaigras mengsel (Figuur 5). 
Moontlike toepassings weidings waarop brommeraanvalle minder voorkom, sluit in:  
 
1. Die vestiging van kampe wat strategies bewei kan word wanneer voorsien word dat daging deur 

brommers baie hoog behoort te wees (bv. in die lente en vroeë somer). 
2. Met die verhoging in die onthoudingsperiodes van dipstowwe en doseermiddels kan sulke kampe 

gevestig word om bewei te word kort voordat voorsien word dat slaglammers bemark sal word. 
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3. Die weidings kan ook aangewend word kort voor skeer, om te verhoed dat langwolskape aan onnodige 
chemiese behandeling blootgestel word, wat tot die verhoging van die residulading in die wol wat 
geproduseer word, kan lei. 

4. Sulke weiding sal uiteraard van groter belang wees vir plase waar gestreef word om “organiese 
produksie” na te streef. 
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Figuur 5  Die voorkoms van brommeraanvalle waar lammers vir wisselende getalle dae uit elke 14-dae 
periode op “Birdsfoot trefoil” gewei het (aangepas uit Leathwick & Heath, 2001) 
   

In die algemeen word onder Australiese wolboere aanvaar dat skape op natuurlike weiding tot ’n 
mindere mate aan maagwerk lei, en dus minder aan brommeraanvalle onderhewig is (Horton & Champion, 
2001).  Op die stadium is dit onseker of dieselfde tendens in Suid-Afrika kan verwag word.  
 
Seleksie van skape vir weerstand teen lyfaanvalle 

Weerstand van skape teen brommeraanvalle en die verband tussen brommeraanvalle, vagverotting 
en dermatofilose is deeglik in Australië ondersoek (Raadsma, 1991).  Bloedlyne wat weerstand bied teen 
brommers is tans geredelik beskikbaar, en kan gebruik word om vatbare bloedlyne te verplaas (Raadsma et 
al., 1997).  Die breër implikasies van so ’n sisteem moet egter deeglik oorweeg word voor toepassing.  Suid-
Afrikaanse bloedlyne wat aan enkelkenmerkseleksie onderwerp is, het geneig om ’n laer persentasie diere 
met brommeraanvalle te hê as die ongeselekteerde lyn wat as kontrole gebruik is (Cloete et al., 2001). In die 
studie is gevind dat die liniêre punte vir wolkwaliteit, reëlmatigheid van karteling en die kleur van die 
wololie swakker was by individue wat op die lyf aangeval is as by die wat nie aangeval is nie.  In ’n 
Australiese seleksielyn wat teen vagverotting en brommeraanvalle geselekteer is, is vordering van ongeveer 
1% per jaar gemaak, wat vergelykbaar is met dit wat in ander eienskappe haalbaar is (Mortimer et al., 1998).  
Die vordering wat in natuurlike vagverotting gemaak is, word in Figuur 6 weergegee.   

’n Ooreenstemmende gekorreleerde respons het in natuurlike lyfaanvalle voorgekom. ’n Ongunstige 
gekorreleerde genetiese respons het egter in die studie van Mortimer et al. (1998) ten opsigte van vaggewig 
voorgekom.  Die persepsie dat vaggewig benadeel word deur seleksie teen vagverotting en brommeraanvalle 
was ook baie duidelik by Tasmaniese wolbore wat in die studie van Horton & Champion (2001) ingesluit is, 
aanwesig. ’n Verdere probleem met die tipe seleksie is ook dat omgewingsomstandighede ’n baie groot 
impak het op die aantal brommers sowel as die daging van skape deur die brommers.  In droë jare is daar 
feitlik geen brommers of vagverotting nie, en die genetiese variasie tussen skape kan nie juis gemeet word 
nie.  Die groot verlaging in die genetiese verskille tussen lyne gedurende 1990 in Figuur 6 is die gevolg van 
so ’n droë jaar.  Die konsep om diere toe te laat om deur ’n patogeen gedaag te word is verder botsend met 
huidige persepsies rakende diereregte, en dus debatteerbaar uit ’n etiese oogpunt.  Indien daar ’n genetiese 
merker sou voorkom waarmee onderskei kon word tussen vatbare en weerstandbiedende individue sou dit ’n 
groot impak op verdere seleksie kon uitoefen.  Volgens studies deur Mortimer et al. (2001) was dit moontlik 
om met segregasieontleding aan te toon dat so ’n geen/lokus wel kan bestaan.  Op die stadium is daar egter 
nog nie daarin geslaag om so ’n kandidaatgeen te karteer en ’n ontledingsmetode vir die bepaling daarvan te 
ontwikkel nie. 
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Figuur 6  Verskille in natuurlike vagverotting tussen Australiese lyne wat vir en teen natuurlike vagverotting 
en brommeraanvalle geselekteer is (uit Mortimer et al., 1998)  

 
’n Minderheid Tasmaniese wolprodusente is van mening dat jong skape vir vervanging onbehandeld 

in ’n hoë risikogebied moet wei, sodat die mees vatbare skape vir brommers identifiseer en uitgeskot kan 
word (Horton & Champion, 2001).  Die res van die skape kan dan voorkomend behandel word sodra die 
aanvanklike seleksie gedoen is.  Dié strategie kan sekerlik uit die oogpunt van dierewelvaart gekritiseer 
word, en sal makliker uitvoerbaar wees onder omstandighede waar die wol:vleis prysverhouding relatief wyd 
is, en boere vir ‘n geringe deel van hulle inkomste op vleis toegewys is.    
 
Gevolgtrekkings 

Dit is duidelik dat daar benewens chemiese beheer opsies is wat produsente kan oorweeg om 
brommers en luise te beheer.  By luise is die ooglopende strategie om luise op ’n eiendom (of ’n breër gebied 
as bure wil saamwerk) uit te roei, en om dan herbesmetting te voorkom.  Om dit moontlik te maak moet 
boere verseker dat alle skape wat tot hulle kuddes toegevoeg word, nie luise dra nie.  Heinings moet ook van 
so ’n aard wees dat skape (wat moontlik besmet kan wees) van aangrensende plase nie kan inkom nie.  By 
brommers is daar ook opsies wat in ’n geïntegreerde plaagbeheerstrategie vir die voorkoming van 
ongewensde chemiese residue in wol saamgevoeg kan word.  Op die stadium is daar egter nog nie finansiële 
druk op plaaslike produsente om soortgelyke programme te volg nie.  Die situasie sal waarskynlik in die 
nabye toekoms ingrypend verander.  Dit is dus nodig dat die komponente van geïntegreerde plaagbeheer wat 
hier bespreek is, onder plaaslike omstandighede pasgemaak word.  So ’n strategie sal aan Suid-Afrikaanse 
wolprodusente hierdie opsie in die toekoms bied.  Benewens die voordeel wat dit in terme van laer ladings 
van ongewensde chemiese residue kan inhou, kan boere ook spaar op uitgawes aan chemikalieë.  Deur die 
beskikbare chemiese middels oordeelkundig aan te wend, kan die gebruik daarvan oor ’n langer termyn 
verseker word, deur moontlikhede vir die opbou van weerstand te verminder.   

Wat korttermynoogmerke betref, kan daar met navorsing en ontwikkeling gefokus word op die 
gebruik van valle en weidings, gekoppel met strategiese besluite ten opsigte van skeer (vir brommers en 
luise) en mikskeer (vir brommers).  Middels soos insekgroeireguleerders (bv. Cyromazin en Diflubenzuron), 
wat minder skadelik vir die omgewing is en teen hoër vlakke in die wol mag voorkom, kan ook meer 
algemeen vir voorkomende behandeling gebruik word.  Oor die langtermyn is die ontwikkeling van 
weerstandbiedende genotipes waarskynlik die enigste lewensvatbare opsie om die meerderheid ongewensde 
chemiese residue uit te skakel.  Indien so ’n oplossing nagestreef word, moet deeglik kennis geneem word 
van die implikasies wat dit moontlik vir ander produksie-eienskappe van ekonomiese belang kan hê.  ’n 
Verdere langtermynopsie wat moontlik oorweeg kan word, is geslagsmanipulasie, mits die nodige fondse 
daarvoor beskikbaar gestel kan word.  Siende dat infrastruktuur reeds beskikbaar is om steriele 
vrugtevliegmannetjies te teel, hoef die infrastruktuur nie teen ’n groot koste gedupliseer te word nie.  Indien 
minimale chemiese beheer toegepas word, en ’n uitbraak kom voor, is daar wel opsies om skape met lang 
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wol te behandel met chemikalieë wat nie as skadelik vir die omgewing gesien word nie.  Daar moet egter 
toegesien word dat dié produkte beskikbaar moet wees vir plaaslike produsente.     
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