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aan LogixMelk-deelnemers

Die primêre doel van die bestuurs- en adviesdienste aan LogixMelk-deelnemers is 
om langtermyn ekonomiese melkproduksie te verseker. Verskeie aspekte, soos 
uiergesondheid, voeding en reproduksie word in aanmerking geneem.

Uiergesondheid
Die vermoë van enige melkkoei om te produseer, daal soos wat die somatiese 
seltelling (SST) styg. 

Tabel 1: Persentasieverlies in kuddes met verskillende vlakke van somatiese seltelling.

SST-vlakke <100K 100 – 200K 200 – 500K 500 – 800K 800 – 1 500K >1 500K
Aantal koeie 305 124 180 52 39 40
Persentasie koeie 41,2% 16,8 24,3% 7,0% 5,3% 5,4%

Melkgehalte Uitstekend Goed Kort 
aandag Swak Ernstig Baie 

ernstig
Persentasie 
melkverlies <2% 2-4% 4-8% 8-10% 10-35% >35%

Persentasie 
kwarte infeksies <1% 1-6% 6-16% 16-26% 26-48% >48%

Die kudde sou dus net aan 
melkverliese R382 266,41 per maand 
verloor indien nie dringend opgetree 
word nie.

Voeding se rol
Voeding kan in enige kudde ’n baie 
groot rol speel om gesonde metaboliese 
toestande in ’n dier se liggaam te 
verseker.  

Dit is bekend dat enige lakterende koei 
aanvanklik in ’n negatiewe energiebalans 
verkeer na kalwing. Die doel is egter 
om die draaipunt van ’n negatiewe na 
’n positiewe energiebalans so vroeg as 
moontlik in die laktasie te bereik. 

Om dit te bereik, moet die voorsiening 
van verskillende voedingstowwe in 
balans wees, veral om die rantsoen so 
ekonomies moontlik ten volle te benut 
en volledige absorpsie te laat plaasvind. 
Die verskillende bronne van energie, 

ruproteïen en vesel is belangrik en word 
normaalweg in die Logix-verslag bespreek. 

Aantal moontlike asidosegevalle: 278.
Aantal moontlike ketosegevalle: 18.

Reproduksie
Met ’n langer negatiewe energiebalans sal 
herbesetting langer neem. Navorsing het 
getoon dat ’n 10% melkverlies voorkom 
vir elke 21 dae wat die gemiddelde dae in 
melk (DIM) in die kudde hoër as 180 is. Die 
volgende is ook ’n voorbeeld:

Verlies in produksie
DIM (kilogram per dag): 
5 268,5kg (21,3%).
Gemiddelde ouderdom 
van eerste kalf: 26 
maande.
Gemiddelde tussen-
kalfperiode (TKP): 470 
dae.

Met ’n TKP van 
470 dae is die 
gemiddelde DIM 232 

dae. Melkverliese as gevolg van langer 
laktasies is dus meer as 20%. Die verlies 
aan inkomste per maand beloop dus 
R843 538,50 in ’n kudde van 750 koeie.

Wanbalanse in die voorsiening van 
ruproteïen en energie, veral in die 
rumen, en die bronne van verskillende 
voedingstowwe kan ’n groot rol speel in 
herbesetting. Dit is veral baie belangrik 
om in die warmer maande te verseker 
dat koeie nie te veel ruproteïen kry nie. 

Indien dit wel gebeur, kan dit 
moontlik reggestel word deur 
addisionele energie in die rumen te 
voorsien, wat optimale benutting van die 
beskikbare ruproteïen verseker. Indien dit 
nie moontlik is nie, moet die ruproteïen 
verminder word. 

Wanneer dit nie sou gebeur nie, 
word addisionele energie gebruik om 
die oormaat ruproteïen te verwyder. Die 
proses verander die pH in die uterus en 
kan vashegting van die embrio verhoed, 
wat tot ’n langer TKP kan lei. Dit word in 
die verslae bespreek, met aanbevelings 
wat gemaak word.

Die verliese sluit nie eers die penalisasie 
in die prys in nie. Die prys wat melkkopers 
bereid is om te betaal, daal met ’n hoër 
gemiddelde SST.

Die doel is dus om diere met kroniese 
herhalende hoë SST’s te identifiseer, asook 
om die oorsaak, hetsy deur organismes 
of invloede van buite, te bepaal en reg 
te stel. Dit is moontlik met die gebruik 
van LogixMelk, soos in die volgende kudde 
aangedui:

Verlies aan produksie
SST (kilogram per dag): 
2 387,3kg (9,7%).
SST = 729 000.
Aantal koeie met SST >750 000: 
143 (19,5%).
Genesingskoers vir SST >750 000: 
78 (43,1%).
Aantal kroniese infeksies SST >750 000: 
38 (5,2%).


