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Melkboerderye is besig om al groter te word namate boere die meeste 

maak van ekonomieë van skaal. Versgrootmaak het ’n kuns geword wat 

deesdae baie tyd en aandag verg. Dit word ook arbeidsintensief, wat oor 

naweke en vakansiedae ’n probleem mag veroorsaak.

Vindingryke 
veevoer  

deur Jannic Zietsman

Tegnologie en meganika moet 
van die eerste oorwegings 
wees by die beplanning van 

kalfgrootmaakeenhede. Daar 
is baie opsies, en navorsing 
moet gedoen word om te 

bepaal wat die beste by die 
bestaande kalfeenheid of be 
plande eenhede sal inpas.

Calf feeding?
MAKE IT EASY  
FOR YOURSELF!

FEEDING  
TECHNOLOGY  

specialized  
in calves

The top model –  
CALFMOM ALMA
is The only machine in The world wiTh:

•		automatic cleaning system 
(acid and alkaline)

•		it is the only model with  
a closed loop

•		Feeds cmr and fresh  
milk up to 100 calves

Feed easy – with the  
MILKSHUTTLE
•	strong electric drive
•	exact dosing
•	reduce your workload
•	exact mixing temperature
•	Four practical sizes

For more information contact:

Nation Wide:

Brady dabner:  071 604 1839  
 vrymansfontein@gmail.com
carli nel:   072 415 9680  

carlinel@lantic.net

Eastern Cape:

Jannic Zietsman: 082 923 6382  
 jannic@vodamail.co.za
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Milkshuttle
Braams Voerkraal in die Wes-Kaap maak gebruik 
van die 250-liter-Milkshuttle om tussen 200 tot 400 
kalwers daagliks te voer. Twee mense word gebruik 
om die masjien te hanteer en dit neem gemiddeld 
twee uur om 350 kalwers melk te gee, voerbakke 
te was en siek diere te inspekteer en te behandel. 

Die Milkshuttle is ’n selfaangedrewe melktenk 
wat melk warm hou en uitpomp volgens ’n vooraf 
vasgestelde temperatuur. Daar is drie verskillende 
verstellings, wat dit maklik maak om kalwers in 
verskillende ouderdomsgroepe volgens hul 

behoeftes te voer. Met die 
dat die melk elke dag teen ’n 
konstante temperatuur gevoer 
word, voorkom dit diarree en 
bevorder dit die kalwers se 
groei. Die Milkshuttle kan ook 
so gestel word dat die melk 
warm is teen ’n gegewe tyd 
om tyd vir werkers te bespaar. 
Ná uitvoer, voeg jy net seep 
en water by, druk die knoppie 
en die Milkshuttle sorg vir die 
res. Volgens Braams Voerkraal 
is tydsbesparing die grootste 
voordeel van die Milkshuttle.

Calfmom
Calfmom is ’n outomatiese 
selfvoerder wat die nodige 
hoeveelheid melk vir die kalf 

in kleiner porsies deur die dag voer, en dus nader 
aan die natuur beweeg wat voeding betref. Kalwers 
word in groepe geplaas en kan elkeen na willekeur 
sy gedeelte melk drink. Aangesien elke porsie 
beperk is, word geen melk vermors nie en kan dit 
ook nie oorspoel in die verkeerde maag nie. Die 
Calfmom kan ook die hoeveelheid melk aanpas 
namate die kalf groei, en dit selfs verminder om 
die kalf makliker te speen. Met die sagteware, kan 
enige voedingsafwyking vroeg opgespoor word en 
die betrokke kalf kan betyds behandel word. Die 
Calfmom maak elke porsie vars aan en kan selfs 
produkte byvoeg waar nodig. Die volle melklyn 
word outomaties gewas en die speen word ontsmet 
om siektes te voorkom.

Faan Basson boer op die plaas Welgemeend net 
buite Malmesbury. Hy gebruik die Calfmom om sy 
verskalwers groot te maak. Daar word gemiddeld 
25 tot 35 kalwers saam grootgemaak. Kalwers kan 
tot ses keer op ’n dag drink, en kan tot 1,2 liter per 
geleentheid drink.

Jannic Zietsman is die afgelope 10 jaar betrokke in die land-
boubedryf. Hy is die eienaar van Bovine-Ovine Verspreiders BK wat dienste aan 
onder andere Lionel’s Veterinary Supplies, Merial, Nutrifeed, CID LINES, Urban, 
RMH, Trans-America Genetics, Cogent, Milkolab en Wesfed lewer. E-pos Jannic by  
jannic@vodamail.co.za vir meer inligting oor hierdie artikel. TDM

1.   Calfmom is ’n outomatiese selfvoerder wat die nodige 
hoeveelheid melk vir die kalf in kleiner porsies voer. 

2.   Die Milkshuttle is ’n selfaangedrewe melktenk wat melk 
warm hou en uitpomp volgens ’n vooraf vasgestelde 
temperatuur.

3.   Kalwers wat kleiner porsies deur die dag inneem beweeg 
weer nader aan die natuur ten opsigte van voeding.

Urban GmbH&Co KG is in 
1984 gestig en word vandag nog 
deur hul praktiese benadering 
en melkeryondervin ding gedryf. 
Urban het al menige pryse 
ontvang vir die gehalte van 

hul vakmanskap en innovering. 
Hul jongste toekenning was 
die Calfmomlifestart: Innovation 
of the Year 2013 vanaf die 
EuroTier. Lionel’s Veterinary 
Supplies is die verspreider 

van Urbanprodukte in Suid
Afrika, en bied die no dige 
bystand om te verseker dat 
die Milkshuttle en Calfmom 
tot volle potensiaal gebruik  
word.

voordele van 
die Calfmom

•   Hoër en beter voerinname.
•   Hoër GDT.
•   Beter kondisie.
•   Makliker om kalwers te monitor
•   Kalwers het meer spasie om 

rond te beweeg en ondervind 
minder been en voet probleme 
as voorheen, toe kalwers in 
hokkies gestaan het.

•   Higiëne kan makliker en beter 
bestuur word.

// Die Milkshuttle kan  
ook so gestel word dat  

die melk warm is teen ’n  
gegewe tyd om tyd vir 
werkers te bespaar. ”
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