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KOMPETISIE

HOU JOU VINGER OP DIE POLS EN

WAT BETEKEN HIERDIE INLIGTING VIR DIE BOER?

WEN

Die Mei 2017 roumelk-aanbod wat deur 
kopers opgeneem is, het 228,6 miljoen 
liter beloop. Dit is 0,2% laer as in Mei 

2016. Die faktore wat reeds genoem is, soos 
die 2015/16-droogte wat melkkuddes verklein 
het en die swakker voedingsomstandighede 
wat tot laer konsepsies gelei het, is steeds van 
toepassing. Die droogte in die Wes-Kaap is  
steeds ’n faktor maar wat bykom en melkpro-
duksie verder aan bande lê, is die huidige hoë 
beesvleispryse, veral vir klas C-beesvleis. Klas 
C-beesvleis se pryse het teenoor verlede jaar 
met meer as 50% gestyg, wat die uitslag van 

swakker produseerders versnel het. Ruvoer-
voorrade in sekere dele van die Oos-Kaap is 
nie voldoende nie en hoër-as-normale siek-
terapportering het onder melkkuddes in 
die noorde van die land voorgekom. Daar is 
dus vir die jaar tot einde Mei 0,03% minder 
melk geproduseer. Die totaal vir die eerste 
vyf maande in 2016 was 1 185,9 miljoen liter, 
teenoor 1 185,6 miljoen liter in die eerste vyf  
maande van 2017. Die afname is inderdaad 
marginaal. Dit moet egter beskou word teen 
die agtergrond dat melkproduksie in die 
verlede tipies met 2% per jaar gegroei het.

DIE KOMPETISIE  
GAAN AAN

KOMPETISIEVRAAG: 
Skat die nasionale maandelikse melkproduksie in miljoen liter 
vir Junie 2017.

Kyk uit:
Die wenner van die Junie-skatting sal in die September-uitgawe van The Dairy Mail gepubliseer word, 
gebaseer op voorlopige melkproduksie-data wat in Dairy Digits gepubliseer word.

Skryf in:
SMS jou antwoord teen 6 Augustus 2017 aan Bertus van Heerden, hoof van landbou-ekonomie en 
rekenkundige dienste by die MPO, by 083 300 3667.
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VANDEESMAAND SE PRYS
Satiskin-produkpryse ter waarde van R500

Johan Strydom se skatting van 228,6 miljoen liter melk wat 
in Mei 2017 geproduseer is, is presies in die kol. Johan het die 
inligting wat in die The Dairy Mail en die weeklikse MPO-
nuusbrief verskyn, intelligent vertolk om by die antwoord uit te 
kom. Johan wen ’n geskenkbewys ter waarde van R1 000 wat 
deur Dairy Day geskenk is. Johan is die voorsitter van MPO Noord 
en dien op die MPO-direksie. Nogmaals geluk!


