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Bestuursinligting is die sleutel 
tot suksesvolle melkproduksie

M elkboere is voortdu-
rend onder druk om 
ekonomies te produ-
seer. Ongelukkig is dit 
’n feit dat melkboere 

steeds prysnemers is, al is daar groot 
gehalteverskille in die primêre produksie 
wat gelewer word. Die druk bly dus om 
ingeligte bestuursbesluite te neem, wat 
op die kernaspekte van ’n melkboerdery 
kan fokus. 

Bestuursverslae deur Logix Melk fokus 
op hierdie punte. Dit gee boere ’n deur-
lopende verwysingsraamwerk waarmee 
produkte se gehalte geëvalueer kan word 
teenoor die gehalte wat melkverwerkers 
rapporteer. Die evaluasies word deur 
die jaar onafhanklik, deur geakkredi-
teerde laboratoriums, gedoen en kan as 
’n wegspringplek dien wanneer dispute 
ontstaan.

Droë periode
Suksesvolle vroeë laktasies begin by die 
droë periode, wanneer die dier se rumen 
aangepas moet word om die produksie-
rantsoen aan die begin van laktasie te 
benut. Dit moet gedoen word sonder om 
die fetus in die laat stadium van dragtig-
heid onnodig te laat groei en kalfprobleme 
te veroorsaak. 

In die droë periode moet gepoog word 
om rumen-organismes voldoende te 
laat vermeerder, om sodoende optimaal 
gebruik te maak van die rantsoen wat in 
vroeë laktasie gevoer word.

Verskeie voordele spruit hieruit voort. 
Eerstens sal diere vroeër reeds hul piekpro-
duksie bereik, maar daarna meer volhou-
bare produksie toon. Die tweede voordeel 
is dat die diere vroeër uit ’n negatiewe 

energiebalans na ’n positiewe energieba-
lans beweeg.

Primêre voedingsprodukte
Om ekonomies te produseer, is dit nood-
saaklik om te verseker dat die beskikbare 
primêre voedingsprodukte op die plaas 
ten beste benut word. Dit kan veral ’n 
groot rol speel by kuddes waar primêr van 
bemeste weidings as voedingsbron gebruik 
gemaak word. Die groot geleentheid is om 
die beskikbare ruproteïen en vesel, wat in 
oormaat beskikbaar is, ten volle te benut. 

Die vermeerdering van energie in 
die rumen, sal beter benutting van die 
beskikbare ruproteïen in die hand werk. So 
sal meer rumen-organismes geproduseer 
word met die beskikbare voer wat meer 
ekonomies in melk omgeskakel kan word.

Dit is baie belangrik dat in al hierdie 
aktiwiteite verseker word dat genoeg 
vreetspasie en veral drinkwater beskikbaar 
is, sodat dominansie nie kan voorkom 
nie en diere nie toustaan om te drink of 
te vreet nie. Dit sal optimale inname en 
produksie verseker. 

Algemene en uiergesondheid
Met die voedings- en besettingsvlakke 
optimaal, is dit uiters belangrik dat diere 
se algemene gesondheid en veral uier-
gesondheid op ’n baie hoë vlak gehou 
word. Bestuursaktiwiteite wat probleme 
veroorsaak, kan in die bestuursverslae 
waargeneem, geïnterpreteer en geïden-
tifiseer word. Dit is dus belangrik dat die 
toestand gedurig gemonitor word en dat 
bestuursaktiwiteite wat probleme kan 
veroorsaak, uitgeskakel word. 

Die gereelde bepaling van elke dier 
se somatiese seltelling (SST), waar die 

laktose-persentasie in die melk beskikbaar 
is, kan ’n baie goeie aanduiding wees van 
gevalle waar koeie onder druk is. Dit maak 
vroegtydige optrede moontlik. 

Ander bestuurs- of buite-aktiwiteite wat 
tot swakker uiergesondheid kan lei, kan 
deur gereelde SST-waarnemings geïden-
tifiseer word. In gevalle waar net sekere 
melkpunte in die melkstal nie optimaal 
funksioneer nie, kan groot variasie in die 
SST voorkom, aangesien koeie nie altyd by 
dieselfde melkpunt gemelk word nie.
 
Neem ingeligte besluite
Om melkboere te help om ingeligte besluite 
te neem en hul produkgehalte te beheer, 
word gereeld lyste aan Logix Melk-deelne-
mers verskaf waar die betrokke koeie geïden-
tifiseer word wat propor-sioneel die meeste 
somatiese selle in die massatenk lewer. 

Waar die gehalte dus op so ’n vlak is 
dat die produsent gepenaliseer kan word 
weens ’n hoë SST, kan hierdie diere geïden-
tifiseer word, hul melk uit die massatenk 
gehou word en ’n hoër inkomste vir die res 
van die melk gerealiseer word. 

Die gewoontemisdadigers, oftewel die 
diere wat op ’n gereelde grondslag hoë 
SST-melk produseer tot so ’n mate dat dit 
die totale melking se gehalte negatief  
beïnvloed, sal sodoende geïdentifiseer 
word. Hierdie lyste word gereeld aan 
Logix-deelnemers verskaf ten einde moon-
tlike prulkoeie te kan identifiseer.

Om melkprodusente te help, is SA 
Stamboek bereid om met enige deelnemer 
te kommunikeer en om verslae te vernuwe 
of meer toepaslik te maak. Plaasbesoeke is 
beskikbaar om die hele suiwelvertakking te 
evalueer ten einde ’n toepaslike oplossing 
vir elke situasie te vind. VP


