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Erkenning Recognition/

Om nederig en beskeie te wees, is 
goeie karaktereienskappe. Tog is 
dit vir enigiemand lekker om er-

kenning te kry vir ’n besonderse prestasie 
wat hy of sy bereik het.

Spanbouers en personeelkonsultante 
sal werkgewers byvoorbeeld deeglik laat 
verstaan dat dit belangrik is om in enige 
werksomgewing erkenning te gee waar 
dit toekom. Nie net bou dit selfvertroue 
nie, maar dit motiveer mense om nóg be-
ter te presteer.

Trotse wenners
SA Stamboek se reeks Elite Suiweltoe-
kennings, wat tans op streeksvlak regdeur 
die land gemaak word, het weereens be-
vestig dat Maslow se behoeftehiërargie 
geldig is, naamlik om uiteindelik erken-
ning te kry vir wat jy bereik. Dit dien dan 
weer as aansporing om persoonlik verder 

te groei en meer sukses te behaal.
Vir Stamboek is dit eerstens geweldig 

bevredigend en ’n voorreg om hierdie 
brons, silwer, goue en platinum Elite 
Suiwelboer-evaluerings te doen en die 
wenners te identifiseer. Dit is egter selfs 
meer bemoedigend om die vreugde 
by die wenners vir die erkenning wat 
hulle vir baie harde werk kry, waar te 
neem.

Die wenners kan inderdaad trots 
wees, want hierdie kompetisie is straf 
en die beoordelaars is professionele 
kundiges op verskillende terreine ten 
opsigte van die bestuur van ’n melk-
kudde onder hedendaagse kompete-
rende omstandighede.

Die goue reël
Die genomineerdes verklaar ook on-
omwonde, wen of verloor, dat die hele 

proses ’n wen-oefening is, want hulle 
leer so baie daaruit wat hulle weer op 
hul kuddes kan toepas.

Dit alleen bewys waarom hulle ge-
nomineerdes is, want die goue reël is: 
Dié wat goed en suksesvol is, is ge-
woonlik diegene wat nooit ophou om 
te leer nie en altyd daarop uit is om 
nog beter te doen!

Dit is waarom die meeste Suid-
Afrikaanse boere wenners is — dit maak 
nie saak dat daar gereeld droogtes, 
veldbrande, roofdiere en plaasaanvalle 
voorkom, of onrealistiese politieke 
verwagtinge geskep word nie — die boere 
aanvaar die verantwoordelikheid om 
voedsel aan honger mense te voorsien en 
hulle gaan eenvoudig voort om steeds te 
probeer om nóg beter te doen, ongeag 
die toestande waaronder hulle hul 
boerderybesigheid moet bedryf.

Humility and modesty are good 
characteristics. Yet it is also 
true that everybody loves being 

recognised for outstanding achievements.
Team builders and staff consultants, 

for example, encourage employers to 
give recognition where it is due in any 
work environment. Not only does it build 
confidence, but it also motivates people 
to perform even better.

SA Stud Book’s series of Elite Dairy 
Awards, which are currently being award-
ed at a regional level across the coun-
try, once again confirmed the validity of 
Maslow’s hierarchy of human needs, namely 
to ultimately be given recognition for your 
achievements. This in turn serves as an in-
centive to grow even more personally and 
to achieve more success.

Proud winners
Not only is it very rewarding for SA Stud 
Book to do these bronze, silver, gold and 
platinum Elite Dairy Farmer evaluations 

and to identify the winners. It is also 
encouraging to observe the joy that 
these regional winners feel when they 
are recognised for their hard work.

These winners can indeed be 
proud, as this is a tough competition 
with professional judges who are 
experts in various fields relating to 
the management of a dairy herd under 
modern-day competitive circumstances.

The nominees have declared unequi-
vocally that, regardless whether they win 
or lose, the whole process is a winning 
exercise as they learn a lot from it and 
can apply it in their herds.

Golden rule
This alone is proof as to why they are 
nominees. The golden rule, after all, is 
that those who are good and successful, 
are usually those who never stop 
learning and continue to strive towards 
even better performances.

This is why most South African far-

mers are winners – it doesn’t matter 
that there are regular droughts, veld 
fires, predators and farm attacks, or 
that unrealistic political expectations 
are created. Our farmers accept the 
responsibility to provide food to hungry 
people and they continue to improve 
their production methods, regardless 
of the circumstances under which they 
must manage their farming enterprises.
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Ek het onlangs die voorreg gehad om ’n 
slagos-beoordelaarskursus by Winterton 
in KwaZulu-Natal by te woon. Dit is deur 
die Nasionale Vetveebeoordeelaarsver-
eniging in samewerking met Samic aan-
gebied. Ek het gedurende die drie dae 
heeltyd met die vraag bly stoei van hoe 
vetvee- en karkasbeoordeling die stoet-
boer raak.

Ek het met twee senior beoordelaars 
gesels om perspektief te kry. Hulle is 
CA Froneman, ’n Simbra-stoetboer van  
Dundee, en Willie de Jager, ’n Santa  
Gertrudis- en Simbra-stoetboer van Vry-
burg. Hier is van die perspektiewe wat 
hulle vir my gegee het.

Die ideale slagos
Willie het die eienskappe van ’n gewenste 
karkas aan my verduidelik en dit in ver-
band gebring met die mikpunt van die 
stoetboer. Hy meen dis eenvoudig – die 
ideale slagos is ’n dier met ’n goeie bou-
vorm en goeie vetverspreiding.

Alles gaan oor vleis en die dier met die 
goeie bouvorm wat die meeste vleis aan sy 
karkas kan dra. Die truuk is dan om goeie 
vetverspreiding op hierdie dier met goeie 
bouvorm te bewerkstellig, sodat dit aan 
die voorkeure van die verbruiker voldoen.

Die diere wat by vetvee- en karkas-
kompetisies beland, is die nageslag van 

diere wat die stoetteler met groot moeite 
selekteer en aan die mark beskikbaar stel. 
Die mikpunt van die stoetboer moet wees 
om vir die kommersiële produsent ’n kalf 
te lewer met die gewenste bouvorm, wat 
groei, vleis dra en korrek vet kan aansit.

Bouvorm en karkasgewig
CA sluit hierby aan deur daarop te wys dat 
die skakeling tussen die Vetvee-beoorde-
laarsvereniging en die Suid-Afrikaanse 
Vleisbedryfvereniging (Samic) heelwat 
verbeter het. Dit het daartoe gelei dat 
Samic die konformasiepunt, oftewel bou-
vorm, swaarder laat weeg het in karkas-
beoordeling en ook dat karkasgewigte 
opgestoot is. Dit beteken dat rasse wat la-
ter ryp word, ook met vrug kan deelneem.

CA verduidelik dat strukturele korrekt-
heid en konstitusie baie belangrike eien- 
skappe is as ’n mens normaalweg na 
goeie bouvorm in ’n vetveekompetisie 
kyk. Hoe meer ’n mens konstitusie-eien-
skappe in die koeikudde kan verbeter, hoe 
beter gaan die koeie in staat wees om 
goeie gehalte vetvee te produseer. Dit is 
logies: Hoe beter die koeikudde, hoe meer 
doeltreffend is hul nageslag en hoe meer 
vleis per hektaar kan ’n mens produseer.

Willie glo dis in hierdie konteks dat 
stoettelers baie daarby kan baat as hulle 
self aan vetveekompetisies deelneem. Dis 

hier waar jy as stoetteler die snykant van 
die bedryf eerstehands ervaar.

Hoeksteen van sukses
Waarom koop ’n produsent ’n bul by ’n 
bepaalde teler? Om ’n speenkalf te kan 
produseer wat doeltreffend afgerond kan 
word om die beste moontlike vleispro-
duksie en vetneerlegging te behaal. Kor-
rekte bouvorm is die hoeksteen.

CA sê hy sou graag wou sien dat meer 
stoetboere ook ’n sterk kommersiële faset 
in hulle veeboerdery inbou, sodat hulle 
eerstehands die uitwerking van hul bulle 
se teling in ’n kommersiële kudde kan  
ervaar.

Verder glo hy dat telersgenootskappe 
met groot vrug prysgeld beskikbaar kan 
stel vir vetveeprestasies van hul lede en 
kliënte om groter betrokkenheid te verkry. 
Om te weeg en te meet, is om te weet.

Albei beklemtoon dat daar ’n goue 
draad tussen die stoetboer en die eind-
produk is, en dit is die karkas. Hoe beter 
die produk waarmee jy begin, naamlik 
die stoetbul, hoe beter is die eindproduk, 
naamlik die karkas. 

Alles begin by die stoetboer. 

Izak Hofmeyr
Redakteur
082 402 4494 / izak@veeplaas.co.za SB
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WAT GONS?

SAVLT vereer presteerders
’n Aantal toekennings is gemaak tydens die 32ste SAVLT-kongres, 
wat van 2 tot 5 September in Arniston plaasgevind het. Resia 
Swart, ’n veekunde-tegnikus by Elsenburg, en Yolanda Venter, 
kantoorbestuurder van die Nguni Beestelersgenootskap, het ’n 
eerste plek gedeel vir hulle plakkate.

Fokus op genomika
Die Suid-Afrikaanse Skaapgenomika-werkgroep en die Federasie 
van Kleinvee-telersgenootskappe bied op 5 November 2014 ’n 
kleinvee-genomika inligtingsdag en genomika-werkswinkel aan. 
Die verrigtinge, wat om 09:00 begin, word in die Merino-saal by 
die Grootfontein Landbou-ontwikkelingsinstituut naby Middelburg 
in die Oos-Kaap gehou.

Sprekers sluit in dr Carina Visser oor die ABC van genomika, dr 
Estie van Marle-Köster oor genomiese seleksie en die toepassing 
daarvan, en dr Schalk Cloete oor die voordele van genomiese seleksie 
vir die Suid-Afrikaanse kleinveebedryf. Dr Gretha Snyman gaan op 
die agtergrond van die huidige Merino-verwysingspopulasieprojek 
fokus en dr Buks Olivier sal ’n oorsig gee oor beskikbare datastelle 
en biologiese materiaal vir verskillende rasse. Daarna gaan Lise 
Sandenbergh fokus op die voorlopige resultate wat reeds oor 
die evaluasie van die 50K SNP-skyfie en genetiese reproduksie-
ontledings in sommige van die navorsingskuddes verkry is, asook die 
relevansie vir ander rasse.

Vir meer inligting, skakel dr Gretha Snyman by 049 802 6608,  
dr Willem Olivier by 049 802 6620, dr Buks Olivier by 021 808 5220 
of Jan Vosloo by 051 522 6827. – Persverklaring

Oor op die grond

Van links is Yolanda Venter, kantoorbestuurder van die Nguni Beestelersgenoot-
skap, Juanita Steenkamp, voorsitter van die SAVLT en senior navorsingstegnikus by 
Omnia, en Resia Swart, 'n veekunde-tegnikus by Elsenburg.

Die Dormer-skaaptelersgenootskap het onlangs sy nuwe raad verkies toe lede die 
algemene jaarvergadering op 3 September by die Windmill Casino in Bloemfontein 
gehou het. Die nuutverkose raad is dr Chris Nel, nuwe lede Piet van Zyl en Esmé Jor-
daan, Dolf Bam, voorsitter, Christo Groenewald, ondervoorsitter, Lizanne Vermeu-
len en Cobus Church.

Hennie Coetzee van Hencoe Bonsmaras bespreek die bulle wat op sy 
veiling aangebied gaan word.

Veldramprojek en Bonsmaraboer-besoek
Afgevaardiges van die Departement van Landbou in 
die Wes-Kaap het vroeër vanjaar besoek afgelê aan die 
Prieska-veldramprojek. Die groep besoekers het bestaan 
uit amptenare en voorligtingsbeamptes uit verskeie 
streke. ‘n Paar ontwikkelende boere was ook teenwoordig 
om hulself te vergewis van hoe die projek bestuur word, 
van die inname van die ramme tot en met die veiling. 

Robbie Meintjies, ’n Dorper-teler, het die dag afgeskop 
deur te vertel vanwaar die idee rondom die projek 
ontstaan het en hoe hulle behoefte aan inligting gelei 
het tot die totstandkoming van die projek. Louis van 
Rensburg, ’n bekende Boerbok- en Dorperteler, se seun, 
Jaco, het meer uitgebrei oor die bestuur van die diere van 
ontvangs tot en met die dag van die veiling. 

Herman Labuschagne en Siebert Vermeulen van 
SA Stamboek het die groep toegespreek oor die 
belangrikheid van produksie-aantekening en die gebruik 
van teelwaardes. HG Human van GWK het ’n katalogus 
gebruik om te demonstreer hoe goeie en mooi diere 
uitgesoek kan word op grond van die toetsresultate wat 
deur SA Stamboek verwerk is.

Die groep het daarna verskuif na die plaas van Voer-
mol se boer van die jaar, Hennie Coetzee van Hencoe 
Bonsmaras, waar hulle Hennie se beeste besigtig het. 
Hennie het van die bulle wat op sy veiling aangebied 
gaan word bespreek en die belangrikheid van meting en 
SA Stamboek-teelwaardes beklemtoon. 

Die groep is daarna na Hennie se veldherwinningspro-
jek geneem. Hier word veld herwin deur ontbossing. Die 
groep was baie beïndruk met die projek en dit was duide-
lik dat die koste van die ontbossing wel die verbetering 
in drakrag regverdig.

Dormer-genootskap verkies nuwe raad
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Vrystaat-boer wen gesogte toekenning

ear to the ground

SB

Philip en Vicky Barnard van die Mequalting-Angusstoet naby Clocolan in die 
Oos-Vrystaat is as Molatek se kommersiële beesboer van die jaar vir 2014 
aangewys. Molatek het plase regoor die land besoek en volgens verskillende 
kriteria beoordeel. Die kriteria sluit in die stoet se bestuur van natuurlike 
hulpbronne, KI-bestuur, begrotings en watter bydrae die boer tot sy bedryf 
maak. Die Mequalting-stoet bestaan reeds 50 jaar, en Philip, wat voorheen ook 
toekennings as die Suid-Afrikaanse stoetteler van die jaar en Vrystaatse boer 
van die jaar ontvang het, sê toewyding is die belangrikste sleutel tot sy stoet se 
sukses. Philip is ook ’n raadslid van SA Stamboek.

Van links voor is Gus du Toit jr. van Grootfontein, Herold, Jan Plaatjies 
van Schoonberg, Herold, Frikkie van der Walt van Schoonberg, Herold, 
(algehele wenner) en Hennie Senekal van BKB. Agter van links is Pieter 
Aucamp van BKB, Malan Jonk van Ezeljacht, Herold, Nico Bester van 
Louvain Plase, Herold, Cavert Barkhuizen van Aorta Boerdery, Noll, Werner 
Olivier van BKB Port Elizabeth, Henry Meyer van Pleasant View, Hartenbos, 
en Corné Nel van BKB Beaufort-Wes.

Senepol-genootskap bied inspekteurskursus aan
Die Senepol Beestelersgenootskap bied jaarliks ’n inspekteurs-
kursus aan. Behalwe dat dit die afskoppunt is vir persone wat 
graag rasinspekteurs wil word, bied dit ook aan persone die  
geleentheid om meer te leer oor die ras, al wil hulle nie nood-
wendig rasinspekteurs word nie.

Die eerste stap in die proses om as rasinspekteur te 
kwalifiseer, is om ’n inspekteurskursus by te woon en te slaag. 
Kandidate wat die kursus slaag, is dan leerlinginspekteurs. Nadat 
’n leerlinginspekteur minstens drie keer geslaag het tydens 
inspeksies van kuddes wat saam met ’n senior inspekteur 
gedoen word en waartydens die kandidaat deur die senior 
geëvalueer word, kwalifiseer die kandidaat as junior inspekteur. 
Daarna volg nog drie evaluasies tydens inspeksies saam met ’n 
senior inspekteur, wat die kandidaat moet slaag voordat hy by 
die Senepol-raad mag aansoek doen vir aanstelling as senior 
inspekteur van die ras.

Aan die begin van September vanjaar het drie kandidate 
saam met senior Senepol-inspekteur, Charl Hunlun, na drie 
inspeksies in die Excelsior-omgewing gegaan. Die kandidate 
is elk afsonderlik geëvalueer by elk van die inspeksies. Al drie 

Die inspekteurskandidate by Charl Hunlun, tweede van links.

kandidate het hul evaluasie geslaag, met Peter Knipe wat nou 
in aanmerking kan kom vir aanstelling as senior inspekteur 
en Boetie Hattingh en Danie Nieuwoudt wat albei as junior 
inspekteurs gekwalifiseer het. Omdat alle Senepol-diere deur 
gekwalifiseerde senior inspekteurs gekeur moet word voordat 
hulle geregistreer mag word, is dit noodsaaklik dat die inspekteurs 
goeie opleiding ontvang. Vir inligting oor die Senepol-ras, kontak 
die sekretaresse by sel 071 364 0076 of e-pos info@senepolsa.
co.za. Besoek gerus die webblad by www.senepolsa.co.za.  
– Senepol Beestelersgenootskap

George kudde-evaluering
Die jaarlikse SA Vleismerino en Dohne-Merino kudde-evaluering 
is tydens die George-skou gehou. Die kompetisie, wat vanjaar vir 
die 30ste keer aangebied is, het drie SA Vleismerino en ses Dohne- 
Merino deelnemers gehad. Die kompetisie is deur Corné Nel van BKB 
Beaufort-Wes beoordeel en die punte is deur Werner Olivier van BKB 
Port Elizabeth hanteer. Pieter Aucamp en Hennie Senekal van BKB 
het gehelp met die reëlings, en Gerhard du Toit van BKB Skeerdiens in 
Riversdal het die dag met ’n skeerdemonstrasie afgesluit.

Die SA Vleismerino-wenners was:
•	 Algehele wenner: DJ Malherbe en Seun van Kweekkraal, 

Riversdal.

•	 Beste bouvorm: DJ Malherbe en Seun.
•	 Beste ooi: DJ Malherbe en Seun.
•	 Beste wol: DJ Malherbe en Seun.
•	 Beste vordering: DJ Malherbe en Seun.

Die Dohne-Merino-wenners was:
•	 Algehele wenner: Saag Jonker Familietrust van Schoonberg, 

Herold.
•	 Beste ooi: Saag Jonker Familietrust.
•	 Beste wol: Saag Jonker Familietrust.
•	 Beste bouvorm: Saag Jonker Familietrust.
•	 Beste vordering: Gus Du Toit van Grootfontein, Herold.  

– BKB persverklaring
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Logix Melk, SA Stamboek se 
melkaantekeningprogram, is in 
2012 in Bloemfontein van sta-
pel gestuur en het uit die staan-
spoor die rekordboeke herskryf 
met die aantal “eerstes” wat 
dit na die bedryf gebring het. Dr  
Japie van der Westhuizen was 
reg van die begin af betrokke 
by die ontwikkeling van die pro-
gram.

SA Stoetteler: As jy Logix Melk baie kort 
moet beskryf, hoe sou jy dit doen?

Japie: Ek dink deur te sê dis die doeltref-
fende integrering van ’n groot hoeveelheid 
bestuursinligting met genetiese inligting 
in een stelsel om die boer in sy besluitne-
ming te bemagtig.

Stoetteler: Logix Melk se eerste deurbraak 
was dat dit interaktiewe bestuursverslae 
aan die mark bekend gestel het. Presies 
wat het dit behels?

Japie: Dit behels dat die produsent op die 
Internet na sy eie grafieke gaan kyk en 
homself kan meet teen ander kuddes. Hy 
kan byvoorbeeld die grafiek van sy soma-
tiese seltellings oor die laaste 24 maande 
gaan vergelyk met soortgelyke grafieke 
van ander produsente in sy omgewing, of 
selfs die gemiddeld van sy ras.

Stoetteler: Hiermee saam het Logix Melk 
natuurlik ook ’n nuwe era vir adviseurs in 
die bedryf ingelui.

Japie: Absoluut. Met Logix Melk kan elke 
boer se span adviseurs, of dit nou voe-

dingsaviseurs, gesondheidsadviseurs of 
telingsadviseurs is, met sy goedkeuring 
ook toegang tot sy data en verslae op  
Logix deur die Internet verkry. Maar dit is 
nie al nie, want hierdie adviseurs kan op 
grond van die data hul eie verslae ontwik-
kel om die produsent met advies te bedien. 

Die implikasie hiervan was dat ad-
viseurs rondom Logix Melk in een span 
saamgetrek is en samewerking verbeter 
het. Op Logix Melk word dus ’n geskiedenis 
van die kudde opgebou op grond waarvan 
oplossings vir spesifieke probleme gesoek 
kan word, of dit nou voeding of gesond-
heid of genetika is.

Stoetteler: So hierdie aspekte wat jy noem, 
was nie vantevore beskikbaar nie?

Japie: Korrek. Tot en met die loodsing van 
Logix Melk was daar geen ander stelsel 
in die land wat so gewerk het of kon bied 
wat Logix Melk bied nie. Nog iets wat nie 
vantevore beskikbaar was nie en eie is aan 
Logix Melk, is die waarskuwings wat uitge-
stuur word om deelnemers onmiddellik in 
te lig as dringende aandag aan koeie ge-
gee moet word soos dit bekend word uit 
die melkontledings. 

So sal ’n boer byvoorbeeld ’n epos kry 
met ’n aksielys van koeie wat onmiddellik 
aandag moet kry omdat hulle somatiese 
seltellings (SST's) te hoog is, of omdat 
hulle dalk ketose of asidose onder lede 
kan hê.

Stoetteler: Logix Melk het kuddebestuur 
drasties vergemaklik.

Japie: Absoluut. ’n Reeks bestuurshulpmid-
dels is in die stelsel ingebou wat die pro-
dusent in staat stel om met ’n oogopslag 
na te gaan of sy bestuur in die kol is of nie. 
Hy kan sy kudde op Logix in groepe indeel 
volgens byvoorbeeld laktasie of voedings-
groepe, en duidelik nagaan of hy sekere 
koeie nie dalk te veel of te min energie 
voer nie. Dis maar een voorbeeld van hoe 
’n kudde in groepe verdeel kan word.

Stoetteler: Is dit dus ’n hulpmiddel tot  
presisieboerdery?

Japie: Dis uit en uit wat Logix Melk bied 
– ’n instrument op grond waarvan presie-
sieboerdery toegepas kan word. Om jou ’n 
voorbeeld te gee: As jy 500 koeie melk en 
jou gemiddeld is heel aanvaarbaar, kan dit 
baie maklik wees dat jy ’n paar koeie het 
wat jou eintlik geld kos. As jy hierdie groe-
pie kan identifiseer en dalk kan uitfaseer, 
kan die uitwerking daarvan op jou gemid-
deld dramaties wees en jou winsgrense 
aansienlik verbeter. Dis die spreekwoorde-
like klein jakkalsies wat ’n mens met presi-

sieboerdery identifiseer en elimineer.
Logix Melk bied die produsent dus 

die vermoë om tydig stappe te neem om 
potensiële probleme op te los. Nog voor-
beelde van die identifisering van so ’n pro-
bleem kan wees dat voortdurende asidose 

Op Logix Melk word dus ’n geskiedenis van die kudde 
opgebou op grond waarvan oplossings vir spesifieke 

probleme gesoek kan word, of dit nou voeding of 
gesondheid of genetika is.

Agter die kap van die byl 

Logix Melk is ’n kragtoer 
in die bedryf
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daarop dui dat jou meel te fyn gemeng 
word, of dalk dat die voer nie goed ge-
meng word nie. 

As jou laktasiekurwes van die normale 
afwyk, kan jy gaan kyk na lae innames 
vroeg in laktasie omdat die “oorgangs-
koeie” nie reg behandel was net voor kal-
wing nie, of jy kan “gewoontemisdadigers” 
in jou kudde identifiseer ten opsigte van 
aspekte soos SST of voetprobleme.

Stoetteler: Van hierdie gewoontemisda-
digers gepraat, dit is dikwels ’n hoogs on-
derskatte faktor in ’n melkkudde, nie waar 
nie? 

Japie: Absoluut. Kom ons neem SST as 
voorbeeld. Jou gemiddeld in jou melktenk 
mag aanvaarbaar wees, maar as jy mooi 
gaan kyk, sien jy dikwels dat dit eintlik 
net 5% of dalk 3% van die koeie is wat 
vir die helfte van die somatiese selle in 
daardie tenk verantwoordelik is. 

Onttrek jy daardie 3% of 5% van die 
koeie, is jou gemiddelde SST skielik so-
veel beter dat jy nou ’n premie by jou 
melkkoper ontvang. “Money for jam” is die 
Engelse uitdrukking, en dis aspekte wat 
nuut bygekom het met Logix Melk. Dit 
was nooit voorheen beskikbaar nie.

Stoetteler: Daar is geen twyfel nie dat 
Logix Melk ’n nuwe era in die melkbedryf 
ingelui het, maar hoe het die produsente 
gereageer? Die feit is dat die stelsel geld 
kos.

Japie: Die aanvaarding in die mark was 
fenomenaal. Laat ons maar eerlik wees: 
Melkaantekening is ’n baie groot werk, en 
op daardie dag word alles op die plaas 
ontwrig. Terugvoer uit die mark is egter 
dat ons nou al hoe meer melkprodusente 
het wat nie kan wag om melkaantekening 
te doen nie, omdat die inligting wat dit 
ontsluit so waardevol is dat dit nie net 
die geld werd is nie, maar beslis ook al 
die moeite werd is.

Volgens ons ekonomiese statistieke 
kos Logix Melk minder as ’n kwart persent 
van die produksiekoste van ’n liter melk 
en daardie kwart persent wat jy bestee, 

het ’n invloed op meer as 80% van die 
koste van ’n liter melk. Die winsbepaler by 
’n melkkude is nie altyd noodwendig die 
prys van die melk nie, maar sonder twyfel 
die besparing op insetkoste. Dit is al oor 
en oor wêreldwyd geïllustreer.  

Stoetteler: Logix Melk bied ook reuse 
voordele rondom die genetiese evaluasie 
van diere, nie waar nie?

Japie: Fenomenaal. Deur van die 
regressie-toetsdagmodel gebruik te 
maak in teelwaarde-voorspellings, kan jy 
nou vroeër in die koei se laktasie reeds 
akkuraat voorspel wat die genetiese 
meriete van die koei vir produksie en 
melksamestelling is. Verder gebruik 
ons die eerste drie laktasies in ’n 
meereienskapsmodel om ’n teelwaarde 
vir daardie koei te bepaal. Sodoende word 
nie net “late bloomers” geïdentifiseer nie, 
maar verhoog dit ook die betroubaarheid 
van voorspellings aansienlik. Dit geld 
ook vir die genetiese meriete van ’n jong 
bulletjie. Jy hoef nou nie te wag tot sy 
dogters hulle laktasies klaarmaak voordat 
jy relatief akkurate teelwaardes vir hom 
kan bepaal nie. 

Tradisioneel is die eienskappe waarna 
gekyk word, melkproduksie, vaste stowwe 
en somatiese seltelling. Wat nou by die 
drie groot suiwelrasse, Holstein, Jersey en 
Ayrshire, bygekom het, is dat die lineêre 
data nou op Logix Melk op een databa-
sis verenig is. Nou kan ons op grond van 
hierdie inligting, asook die produksiedata, 
koeie se langlewendheid, SST’s en repro-
duksierekords, begin patrone identifiseer 
van wat goeie aanduider-eienskappe is. 
So het ons ook nou ander eienskappe wat 
wêreldwyd belangrik is, deel gemaak van 
Logix Melk, sodat jy nou genetiese me-
riete kry vir eienskappe soos uiergesond-
heid, laktasie-volhoubaarheid en funksio-
nele kuddelewe. 

Hierdie aspekte word dan saamgevat 
in die Logix seleksie-indekse, waar ’n 
mens ál bogenoemde aspekte in ag neem, 
asook insetkoste en die melkprys, op 
grond waarvan die diere dan in ’n rang-
orde van genetiese winsmeriete geplaas 

word. Elk van die melkrasse wat genoem 
is, het sy eie volledige meriete-indeks, 
maar ook spesialis-indekse soos ’n indeks 
vir kaasopbrengs of een wat in besonder 
daarop fokus om diere te teel wat geskik 
is vir varsmelkproduksie.   

Stoetteler: Hoe pas genomika nou hierby 
in?

Japie: Logix Melk het die voertuig geword 
vir die genomiese toetsing van melk-
beeste in Suid-Afrika. Met die internasio-
nale samewerking wat ons het, is dit nou 
moontlik vir deelnemers aan Logix Melk 
om met goeie betroubaarheid die gene-
tiese meriete van ’n jong kalf te bepaal 
deur hom of haar aan ’n genomiese toets 
te onderwerp. Hiermee kan jy dus op ’n 
baie vroeë ouderdom reeds bepaal wat-
ter kalwers die moeite werd is om groot 
te maak en selfs as potensiële KI-bul te 
identifiseer.

Stoetteler: Die kersie op die koek van al 
hierdie eerstes met Logix Melk is natuur-
lik die loodsing van SADairyBulls.com.

Japie: Inderdaad. SADairyBulls.com is ’n 
web-toepassing met ’n databasis waar jy 
enige diere wat op die Interbull-databa-
sis en plaaslik beskikbaar is, se genetiese 
meriete op die Suid-Afrikaanse skaal met 
mekaar kan vergelyk. 

Vir die eerste keer kan Suid-Afrikaanse 
bultelers hulle produk objektief met die 
beste in die wêreld vergelyk, en kan hulle 
die bulmark betree om hul eie KI-bulle te 
teel. Wat duidelik word, is dat plaaslike 
bulle baie goed vergelyk met die beste 
in die wêreld. Dis nie noodwendig meer 
nodig om semen ten duurste in te voer 
nie, behalwe as die paring daartoe sal 
lei dat nageslag verwek kan word wat ’n 
nuwe sprong in genetiese vordering kan 
bewerk.

As ’n mens na al hierdie unieke be-
stuurshulpmiddels kyk wat Logix Melk die 
gebruiker bied, vervaag die koste daarvan 
tot niks, veral as jy in aanmerking neem 
dat dit jou beheer gee oor meer as 80% 
van jou onkoste. SB
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