
Plaaslike mark 
 
Besoek die MPO se nuwe webtuiste by www.mpo.co.za  en volg die MPO – 
Milk Producers Organisation op Facebook by https://www.facebook.com/MPO-
Milk-Producers-Organisation-137013043549270/ 
 
 
Uiters suksesvolle Boeredag in Lichtenburg  
 
Bykans 80 besoekers, onder meer 58 melkboere van Noordwes en Gauteng, het op 27 Julie 
die uiters suksesvolle MPO Noordwes-boeredae op Johan Strydom se plaas Wolvenfontein 
naby Lichtenburg bygewoon. Die tema van die dag was “Kalfgrootmaak”. Melkprodusente 
wat dit bygewoon het stem saam dat hulle die waardevolle, praktiese inligting wat deur die 
kundige sprekers gedeel het, goed kan gebruik. Melkboer Gawie Pretorius sê hy het 
probleemgebiede op sy plaas geïdentifiseer en het reeds toepaslike veranderings as gevolg 
van die aanbiedings aangebring.  
 
MPO HUB dr. Chris van Dijk het raad oor pasgebore kalwers gegee. Kenneth Botha van 
Barnlab het ’n oorsig gebied oor voeding en kalfgrootmaak, Douw Steyn van GWK het 
boere vertel van die waarde van lusern en Mike Mouton van DeLaval het inligting gedeel oor 
die regte toerusting om kalwers mee groot te maak. MPO-ekonoom dr. Koos Coetzee het ’n 
oorsig gebied oor die plaaslike en internasionale vooruitsigte vir die bedryf.  
 
Die dag se aanbiedings is afgesluit met ‘n praktiese demonstrasie by die kalfhokke oor 
kalfhigiëne deur Jan Joubert van Lionel’s Vet.   
 
MPO Noord bedank graag die borge en hul personeel vir hul steun om hierdie geleentheid 
moontlik te maak.   
 
 
Moenie AJV’s en kongresse van MPO Noord en Vrystaat misloop nie 
 
Johan Strydom, voorsitter van MPO Noord en Gideon Lamprecht, voorsitter van MPO 
Vrystaat, nooi graag al die MPO-lede in hulle onderskeie provinsies uit om 24 Augustus op 
hul dagboek vas te maak sodat hulle die jaarlikse AJV’s en gesamentlike kongres kan 
bywoon. Die vergaderplek is die Stonehenge-konferensiesentrum naby Parys. Na afloop van 
die twee AJV’s, sal die kongres plaasvind, waartydens voorleggings gedoen sal word deur 
dr. Chris van Dijk (MPO), Kenneth Botha (Barnlab), Fanus Linde (GWK) asook Mike Mouton 
(DeLaval) oor alternatiewe metodes om kostes te bespaar. Die MPO nooi almal uit om 
agterna saam middagete te geniet.  
 
Daar is ook ‘n spesiale aandfunksie op 23 Augustus waarheen alle lede met hul gades 
genooi word. Hulle kan daarna by die konferensiesentrum oornag. Voorwaardes geld egter 
vir hierdie aandfunksie en die oornagaanbod ‒ vir meer besonderhede, navrae en RSVP’s 
kontak asb. Benita by benita@mpo.co.za / 0731168544.   
 
 
Hoekom kuddegesondheidbestuur noodsaaklik is 
 
Onlangse berigte vanuit die Suid-Kaap dat ongeveer 50 beeste in een kudde vermoedelike 
aan botulisme dood is nadat hulle aan hoendermis blootgestel is, het die kritieke belang van 
doeltreffende kuddegesondheidsbestuur beklemtoon. Volgens dr. Chris van Dijk, MPO HUB, 
is dit nou des te noodsaakliker om nou kuddegesondheidsprogramme te volg wat onder 
normale omstandighede in droogtetye aanbeveel word. Hierdie praktyk sluit inenting met 
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multiklostridiale entstowwe in om klostridiale siektes te voorkom, wat na alle waarskynlik 
veel eerder sal voorkom in situasies waar daar skielike veranderings in voertipe, -gehalte of -
hoeveelheid is. Alle noodsaaklike entstowwe moet geldig wees en diere, veral jong vee, 
moet gedoseer word om interne parasiete (onder meer lewerslak in gebiede waar dit 
voorkom) uit te wis. Bykomende praktyke wat tydens droogtetye aanbeveel word, sluit 
vitamien A, D en E in (hetsy in voer of as ’n inspuiting). Bespreek enige ander 
mineraalwanbalanse en hoe dit die hoof gebied kan word met jou voedingskundige. Vir meer 
advies deur dr. Van Dijk, klik HIER.   
   
 
Gewilde opleiding vir kuddebestuurders nou aangebied by Cedara-kollege 
 
Die MPO se Instituut vir Suiweltegnologie gaan verskeie kuddebestuurderskursusse by 
Cedara-kollege, KwaZulu-Natal, aanbied. Die kursusse word deur Melk SA befonds. Die 
eerste kursus handel oor produksiebestuur en duur van 14 tot 18 Augustus 2017.  Die 
onderwerpe wat bespreek gaan word, is “Melkplaasontwerp-konsepte”, “Teelbestuur by 
melkdiere”, “Melkdiervoeding-bestuur”, “Melkdiergesondheid-bestuur” en “Melkoptekening”. 
Vir nadere besonderhede, kontak asseblief vir Chantel Joubert by 012 843 5747 of stuur ’n 
e-pos aan chantel@mpo.co.za of aan Helene Pheiffer by  helene@mpo.co.za. 
 
 
 
MPO KZN belê in die jeug  
 
MPO KwaZulu-Natal (KZN) ondersteun die jaarlikse KZN-jeugskou – Vleisbees- en 
Melkvers-klasse, wat aan die einde van Mei op die eerste naweek van die Royal-skou in 
Pietermaritzburg gehou gaan word. Die doel van die skou is om leerlinge aan te moedig om 
die basiese beginsels te leer van hoe mens na ’n vers omsien en om die vers vir die skou 
voor te berei, onder meer deur behoorlike voeding. Dit verg verskeie weke van toegewyde 
werk en, wanneer die deelnemer in die arena verskyn, moet hy of sy die dier kan beheer en 
vrae van die beoordelaar oor hul dier kan beantwoord. Hulle moet ook in ’n geskrewe 
eksamen slaag.  
 
Vanjaar was geen uitsondering nie en inskrywings is ontvang van graad 1 tot graad 12-
leerlinge vanuit verskillende skole in die provinsie. Weston-landboukollege en Zakhe-
landboukollege het spanne ingeskryf. Die leerlinge wat goed vaar in die verskillende klasse 
word genooi om deel te neem aan die Nasionale Landboujeugskou wat vanjaar in Bathurst 
in die Oos-Kaap gehou word. 
 
 
Skryf in vir die Moo-sic kompetisie! 
 
Raak deel van die Moo-sic-beweging: skryf in vir die MPO se kompetisie en staan ’n kans 
dat jou “Farmer’s Favourite”-snit as elfde bonussnit op die CD geplaas word! Klik HIER vir 
meer inligting en om vir die kompetisie in te skryf.  
 
 
Internasionale mark 
 
 
Uitbreking van ernstige veesiekte in Nieu-Seeland 

 
Daar is bevestig dat daar ‘n uitbreking was van mycoplasma bovis, 'n ernstige bakteriese 
veesiekte, op een plaas in besit van die Van Leeuwen-suiwelgroep, 'n groot melkery-
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onderneming met 'n kudde van 12 550 koeie op Nieu-Seeland se Suid-Eiland. Die ministerie 
van primêre nywerhede het Vrydag gesê dat beperkings op die beweging van vee op 16 
individuele eiendomme geplaas is en dat toetse voortduur. 
Die minister se streekkontroleur, dr. Chris Rodwell, het in 'n verklaring gesê: "Ons bepaal 
tans nog steeds die omvang van hierdie situasie deur monsters op die plaas te neem en 
toetse uit te voer. Ons speur ook veebewegings binne en buite die plaas na." 
Volgens die ministerie kom die siekte algemeen in baie lande voor en kan dit 'n ernstige 
uitwerking op beeste hê, maar gelukkig besmet dit nie mense nie. Dit hou ook nie 
voedselrisiko's vir melk of melkprodukte in nie. Om meer te lees, klik HERE. 
 
 
 
Sojabone met hoë oleïensuurinhoud laat koeie meer bottervet produseer 
 
Volgens navorsing wat by Penn State University in die VSA gedoen is, het voerrantsoene vir 
melkkoeie wat sojabone met ’n hoë oleïensuurinhoud bevat, 'n hoër bottervetinhoud in 
dieselfde volume melk tot gevolg gehad. Dr. Alexander Hristov, hoogleraar in voeding vir 
melkerye aan Penn State, het 'n projek van stapel gestuur om die prestasie van rantsoene 
vir melkery vanuit drie sojabronne te evalueer: konvensionele sojabronne, uitgeperste 
sojameel met ’n hoë lynolie-inhoud; uitgeperste Plenish® (DuPont Pioneer)-sojameel met ’n 
hoë oleïensuurinhoud; en heel, verhitte Plenish-sojabone met ’n hoë oleïensuurinhoud. 
"Ons was verras oor so 'n duidelike (0,2%) styging in melkvetpersentasie. Ons meen dat dit 
gebeur het as gevolg van die hoër vlak van oleïenvetsure in die Plenish-sojabone met ’n hoë 
oleïensuur teenoor die lynolie-vetsure in die konvensionele sojabone, gepaard met 'n 
vermindering in die reeds geringe vlak transvetsure in melk," het Hristov gesê. 
'n Merkwaardige bevinding is dat die variëteit met hoë oleïensuur nie net die bottervetinhoud 
van die melk in vergelyking met konvensionele sojameel verhoog het nie, maar dat dit ook 
die samestelling van die melkvet verander het. Dit impliseer 'n toename in mono-
onversadigde vette, wat gesond vir die hart is, en beduidende afnames in transvetsure in die 
melk, wat vir verbruikers belangrik is. 
Die navorsing en bevindings word beskryf in Hristov se referaat wat in die Journal of Dairy 
Science van September 2015 gepubliseer is. Om die verslag te lees, klik HIER.  
 
 
 
Peulgewasse verminder insette van stikstof-kunsmis 
 
Die hoë koste van stikstof-kunsmis het daartoe gelei dat melkprodusente met 
weidinggebaseerde melkboerderye opsies ondersoek om die voer wat vir weiding nodig is 
goedkoper te produseer. 
'n Direkteur en landbou-opvoeder aan die Oklahoma State University se koöperatiewe 
voorligtingskantoor, Wes Lee, het bevind dat produsente in sentraal-Oklahoma peulgewasse 
oorweeg as 'n manier om die gaping in die produksie van hul grasweiding te oorbrug, 
aangesien peulvrugte die gebruik van stikstofbemesting verminder het. Peulgewasse het die 
vermoë om hul eie stikstof te produseer met behulp van bakterieë wat op hul wortels leef. 
Lee het gesê: "Die bakterieë het die vermoë om stikstof uit die lug in 'n bruikbare vorm vir 
die plant te omskep. Die meeste van hierdie stikstof word deur die plant self ingeneem vir sy 
eie groei, terwyl hy gehaltevoeding vir diere op die weiveld bied. " 
Om peulgewasse te laat groei, moet die grond van die weiding die korrekte suurwaarde en 
fosfor- en kaliumvlakke hê om te kan oorleef en te floreer. Lee beveel aan: "Begin deur eers 
'n grondtoets te verkry voordat jy oorhaastig 'n peulgewasstelsel op die been bring. Kies dan 
'n peulgewas wat aangepas is by plaaslike groeitoestande. "Om meer te lees, klik HIER. 
 
 
Verhoogde melkvetverbruik voordelig vir VSA-bedryf 
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Die Federasie vir Nasionale Melkprodusente het in 'n nuwe analise bevind dat die 
verandering in verbruikersvraag na ’n verhoogde verbruik van volroom-suiwelprodukte 
langtermynvoordele vir Amerikaanse melkboere inhou. Hierdie verandering in 
verbruikerspersepsie is veroorsaak deur meer as twee dekades se navorsing oor die 
gesondheidsvoordele van melkvet en dat hierdie inligting voortdurend oorgedra word. Die 
afgelope paar jaar het melkverwante organisasies begin om hulle steun te bied aan die 
gesondheidsvoordele wanneer melkvet in die regering se beleid en leiding aan 
gesondheidswerkers geïntegreer word. Dit word toegeskryf aan deurlopende programme 
wat daarop gemik is om suiwelverbruik te bevorder en die beeld van suiwelboere, 
suiwelprodukte en die bedryf te beskerm. Die programme word gefinansier deur die “dairy 
check-off”, wat deur die USDA geadministreer word en bestaan uit bydraes deur melkboere 
en invoerders. Om meer te lees, klik HIER. 
  
 
Opleiding 
 
Skeduleer jou melkplaas-opleiding nou 
 
Helene Pheiffer, opleidingsbestuurder by die MPO, rig ’n versoek aan melkprodusente om 
hul melkplaas-opleiding so gou moontlik te skeduleer. Die Instituut vir Suiweltegnologie is 
tans in die proses om hul opleidingsprogramme vir 2017 te skeduleer. Kursusse is gerig op 
melkplaaswerkers en -toesighouers. Klik HIER vir besonderhede oor die 
opleidingsprogramme wat aangebied word. Kontak Chantel Joubert by 012 843 5747 of 
stuur ’n e-pos na chantel@mpo.co.za  vir hulp en/of om in te skryf vir ’n vyfdag-kursus. 
 
 
MPO help met kwessies betreffende beroepsgesondheid en -veiligheid  
 
Die MPO se Instituut vir Suiweltegnologie bied ’n vyfdaagse opleidingskursus vir 
suiwelboere aan oor die bestepraktykkode vir beroepsgesondheid en -veiligheid. Die kursus 
is prakties en rus deelnemers toe met die kennis om te voldoen aan die vereistes van die 
Wet op Beroepsgesondheid en -veiligheid (Wet 85 van 1993). Opleiding word op die plaas 
gegee in die taal van voorkeur. Melkboere wat hulp nodig het om te voldoen aan die 
Departement van Arbeid se gesondheids- en veiligheidsvereistes op hul plase word 
aangemoedig om die Instituut te kontak om ’n opleidingsprogram te skeduleer. Die Instituut 
skeduleer tans sy programme vir 2017. Klik HIER vir besonderhede oor al die 
opleidingsprogramme wat aangebied word. Kontak Chantel Joubert by 012 843 5747 
of stuur ‘’ ’n e-pos na chantel@mpo.co.za vir hulp en/of om ’n vyfdagkursus te bespreek. 
 
Tegnologie-oordrag  
 
 
Skryf in vir ons kompetisie! 
 
Weet jy hoeveel melk in Suid-Afrika in Junie 2017 voorsien is? Kom toets jou kennis en 
staan ’n kans om te wen. ’n Wenner sal maandeliks aangekondig word en verskeie pryse 
kan gewen word. Ná 12 trekkinge sal ’n nasionale wenner by die MPO se gala-ete van 2018 
aangekondig word. Klik HIER vir meer inligting en aanwysings oor hoe om in te skryf. Klik 
HIER vir meer inligting en instruksies oor hoe om in te skryf. 
 
 
 
Om mededingend en verantwoordelik te wees 
 

http://www.dairyreporter.com/Markets/DMI-NMPF-Rising-milkfat-use-means-long-term-benefits-for-US-dairy?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=24-Jul-2017&c=pSp73PmPNEuLOFx%2BP9bt3A%3D%3D&p2=
http://www.mpo.co.za/images/downloads/opleiding%20vorm%202017.pdf
mailto:chantel@mpo.co.za
http://www.agrisa.co.za/wp-content/uploads/2017/04/2017-April-expropiation-wihtout-compensation.pdf
http://www.agrisa.co.za/wp-content/uploads/2017/04/2017-April-expropiation-wihtout-compensation.pdf
mailto:chantel@mpo.co.za


Woodlands Dairy, die Oos-Kaapse melkverwerker se werksaamhede is ferm geanker in die 
geloof dat die navolging van sakesukses gebalanseer moet wees met pogings om die 
wêreld  ’n beter plek te maak. Internasionaal groei die bewussyn van omgewingsvolhoubare 
praktyke steeds en, meer as ooit, word maatskappye verantwoordelik gehou vir die impak 
van hul aktiwiteite op die omgewing. Om meer te leer oor die voordele daarvan om ’n 
maatskappy se koolstofvoetspoor te verminder en skaars hulpbronne volhoubaar te bestuur, 
blaai na bladsy 45 van die Julie-uitgawe van The Dairy Mail. Om die digitale afskrif van TDM 
te lees, gaan na www.agriconnect.co.za. 
 
 
Gebeure 
 
 
Teken die datum aan – MPO Gauteng Suiweldag, 9 Augustus 2017 
 
Teken die datum van die jaarlikse MPO Gauteng Suiweldag aan. Dit vind plaas op 9 
Augustus by die Belnori Boetiek-kaasmakery, Bapsfontein, Gauteng. Rina Belcher beplan ŉ 
interessante program vir die dag, wat hoefsny- en onthoorningsdemonstrasies insluit. 
Navrae kan aan Rina gerig word by 082 377 5698, of stuur ŉ e-pos na 
belnori220@gmail.com. Klik HIER om toegang te kry tot die program. 
 
 
 
Hoe raak die Waterwet jou? 
 
Teen die agtergrond van ŉ vinnig groeiende stedelike bevolking, waterbehoeftes wat nie 
gebalanseer word deur waterinvestering en infrastruktuur nie, klimaatsveranderinge, die 
ergste droogte in meer as 100 jaar, en ander sektore wat meeding om water, is dit 
onwaarskynlik dat meer water aan die landbousektor toegewys gaan word tensy die sektor 
in staat is om water meer doeltreffend te gebruik.  
 
Wat beteken dit vir jou landboubesigheid wanneer jy kyk na die watergebruik waarop jy 
wettig geregtig is relatief tot jou watergebruiksvoetspoor? Hoe gaan watergebruik in die 
toekoms aangeteken en gereguleer word, en hoe gaan ŉ mens daarvoor betaal? Kan jou 
water sonder vergoeding onteien word? 
 
Belangriker nog: hoe kan jou landboubesigheid vir die toekoms beplan deur hierdie kwessies 
nou proaktief te hanteer ten einde beter voorbereid te wees vir ŉ potensieel nuwe realiteit 
van minder water wat vir boerdery beskikbaar is? En ook: hoe hanteer jy afvalwater, en 
behoort jy dalk te oorweeg hoe dit vir hergebruik ingespan kan word? Hierdie temas en nog 
meer sal deur kundige sprekers Stephen Levetan en James Brand  bespreek word op ŉ 
seminaar oor die waterwet en landboubesigheid op 15 Augustus by die kantore van 
ENSafrica in Stellenbosch. Klik HIER om meer te lees en te RSVP.  
 
 
Kaasmaakkursus terug in September! 
 
Die MPO bied weer ’n tweedaagse kaasmaakkursus by die Alfa-skou vir lewende hawe aan, 
wat deur Retha Carelsen van DC Ingredients by die AfriDome in Parys gelei sal word. Vir 
meer besonderhede kontak asseblief vir Julie McLachlan by 012 843 5638 of 
julie@mpo.co.za of raadpleeg ons webwerf: http://www.mpo.co.za/events-2/cheese-
making-course/ waar u die program sal kan sien en die besprekingsvorm kan aflaai. 
Anneke Kubannek van Agri Travel and Tours sal weer eens alle reis- en 
akkommodasievereistes hanteer: anneke@agrivia.co.za of 012 843 5724. 
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Proe die plaas – van bok tot bier! 
 
Kaas, wyn, boetiekbier, boerbokvleis, skaapstertjies, afval en roomys … al hierdie lekkernye 
en vele meer wag op jou by die Big Farm Taste op Saterdag 14 Oktober 2017 op die plaas 
Sandringham buite Stellenbosch.  
 
Agri-Expo, organiseerder van die gewilde Suid-Afrikaanse Kaasfees, beloof ’n splinternuwe 
proe-ervaring van al wat plaaskos is – vir sowel plaas- as stadsjapies. Besoekers kan uitsien 
na unieke kombinasies soos Bok&Bier (boerbokvleis en boetiekbier langs die braai). ’n 
Versameling tuisvlytprodukte soos wyn, Karoolamsosaties, roosterkoek, steak, jogurt en 
roomys sal beskikbaar wees vir proe en koop by kos- en wynstalletjies.  
 
Besoek www.livestock.org.za vir meer inligting; volg Livestock op Facebook, Instagram of 
Twitter, of kontak Agri-Expo by 021 975 4440 of admin@agriexpo.co.za. Persvrystelling. 
 
Vrywaring: Die MPO-melkbulletin word saamgestel uit bronne wat as betroubaar geag word. 
Die uitgewer aanvaar egter geen verantwoordelikheid vir enige foute of die uitwerking van 

enige besluite wat op artikels in hierdie publikasie gebaseer is nie. 
 

Skakels 
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