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Inleiding
'n
Die suiwelnywerheidis in baie opsigte moeilike
nywerheid en dwarsoor die wdreld ondervirid belanghebbendes probleme met sy beplanning en organisasie,sodat daar byna so veel stelselsas lande of selfs
state binne lande is. Op produksieviaiiword streng
eise gestel aan die boer rnet betrekking tct voeding,
teling, higidne,meganisasie
en bestuur.Vervoe:rvarirnelk
is 'n gebied op sy eie en prosessering
in honilerr:leverskillende produkte vereisspesialiteitskennir:
cp grrhiede
soos tegnologie,ingenieurswese,
chemie,n'rlkri.rbiniogie,
van
verpakkingen rekeningkunde.Ook aanr.lielrernai:l,.er
suiwelprodukteword besondereeiseg*stei.*o'irnt
*rr; hei
'n verskeidenheid
pro'Juktevan vaircr*nde
te doen met
srnaaken goedhouvermoi en vir gebruike ?'an.,,elsii"rrui.
Die Suid-Afrikaanse Suiwelbedryf is daarby in
baie opsigte moeiliker as sy eweknie in clie meesteontwikkelende lande en stel daarom oor die algerr,eenveel
strawwer eise aan die bestuursvermoden hsig van die
leiers in die Bedryf. Ons land is warrner en drodr en
baie meer uitgestrek as die meesteander suiwellancie.
op plase
Ons paaie is meesalswakker en krapiv-orlrsiening
is skaarsof duur. 'n Groot deel van ons apparaatword
ingevoer,sodat diens dikwels swak en nrcesalduur is.
Daarbenewensis opgeleidernenseskaarserr bestuurskundigesuiten skaan.
'n
Die geskiedenisvertel dan ook van Nywerheid
wat gedurig gekenmerk is deur skommelingeen aanpassinge-- maar 'n nywerheid wat van die begin af hier
was en deur al die jare 'n onmisbarerol gespeelhet in
die Suid-Afrikaanseboerderypatroon.
'n Vroe€re lid van die
Suiwelraad,H.H" Nolte,
het eenmaal tereg ges€ dat die afskeier op die SuidAfrikaanse plaas 'n ewe belangrike rol gespeelhet in
die verstigingvan die Suid-Afrikaanseboer as die doringdraad.
Ge$<iedkundigeagtergrond
Die f{ottentotte het reedsbotter gemaakvoor ilie
aankomsvan die witman en A.nnetiiede Boom het slr
vroeg as 1656 die reg verkry om nlet koeie 1e hoer
(Davel, 1946). In 1754 is daar al botter na inoic uitgevoer en in l89l het die eerstebotterfabriekin werking
gekom. In 1905 wys die "Superintendent of Agricultural Cooperation in the CapeColony" o1'''die drintendvan suiwel(Masonl9?2) Vanheid van die organisasie
dag kondig verskillende"kenners" van tytl tot tyd rnet
groot gesag aan dat die produksie per koei in SuitlAfrika baie laag is en dat daar iets gedoenmoet wcird.
maar reedsn 1922 het Mason,die destydseadviserenilc:
ges6: "Whilsl the
beampte vir landbounedersetters
first step towards dairying has Lreenthe improvement
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of the cattle in the direction of milk, it has occasionally been overlooked that animalscapableof yielding
rnilk in quantity require suitableattention and suitable
feeding".
As gevolgvan ernstigeonstabiliteit in die bedryf
is die Raadvan Toesigop die Suiwelrrywerheid
in 1930
ingestel.Dit was 'n belangrikestap van owerheidswee
om orde en beplanningin die bedryf te bewerkstellig.
Weensiekortkominge in die magte van hierdie R.aadis
die Raad opnuut saamgestel
in Augustr-rs
i939. kragtens
die Bernarkingsweten weer hersaamgestel
in Febn:ari*
1941 {Raad van toesigop die Suiwelnywerheid,
1947).
In die eerste30 jaar na sy ontstaanhet die Suiwelraad 'uveldaarin geslaagorn veel vorderingin die bedryf
te bewerkstellig.Die aantalbotterfabriekehet verminder
met ongeveer30 en die kaasfabriekemet 100 en terselfdertyd het produksie meer as vertiendubbel(Maree,
t974).
Die baie kritici van die Suiwelraadbesef vandag
skaarswat wel deur die Raad verrnagis. Kritiek was
daar deur die jare en dikwels waarskynlik ook geregverdig. So sd prof. Davel onder anderein 1946: "One
t-eeisthat sinceit is the supremebody dealingwith the
industry, it might have framed a future policy for the
uldustry. Numerousquestionsarise from time to time
and remainunanswered".[-]anse hy ook: "More recently a decision to manufacture margarinein South Africa
and the assignmentof this function to a private company has causedconsiderableconcernamongdairymen.
To what extent will they be affectedby this dairy substitute product? What eft'ect clid it have on the dairy
industry in other partsof the world'l What is the Board's
policy in regardto mattersof this kind?"
Daar was onlangs weer baie kritiek oor Suiwel'n
verraadsbesluite,
in verbanclnret surplusse,maar in
slag gedateer28.3.194"1van die R.aadword onder andere ges€: "Voor 1941, toe surplusseuitgevoermoes
word. is die Raad se prysbeleid by geleentheidskerp
gekritiseeren daar is beweer dat deur die prys in die
Unie te verminder die bykomstige aanwaag die surplussesou absorbeer.
Die probleme van vandagis dus nie nuweprobleme rrie.
Effens minder as 30 jaar na die instelling van
beheer oor room en nywerheidsmelkis in 1957 die
Melkraadin die lewe geroepin die KaapseSkiereieland
en later uitgebrei na Bloemfontein, Pretoria, WesTransvaaien die Witwatersrandgebied.
Dit het gevolg
op probleemtoestandewat in die varsmelkbedryfgeheershet.
Ook hierdie beheerskema
kan wys op suksesen
vorderingin verskeieopsigte.
Sedertdie ontstaanvan die Melkraadis daar van
tyd tot tyd die vraaggestel:"Waarorrrtwee Radevir een

en Oranje Vrystaat was daar 21,5 koeie in melk en I I
teenoor
droe koeie per nywerheidsmelkprodusent,
78 koeie in melk en 38 drod koeie bv varsmelkboere
in dieselfdegebied.
Die produksieper koei in melk was volgensdie
opnamein frebruarie1976 om en by 8,0 kg per dag en
in varsmelkongeveer10,0kg per dag.
Die bruto-waardevan Suiwelproduktegekoop
deur die verbruiker het in 1975176ongeveerR420
miljoen beloop of ongeveer35ft van die totale verbruikersbesteding.
Daar is tans 30 kaas,22 botter en 22 melkpoeier
Daarbenewens
is daarongeveer
en kondensmelkfabrieke.
'n
25 groter varsmelkfabrieke
en baiegroot getalkleineres
(minstenssoveelaswat daardorpeis).
produk geproduseer
Die hoeveelhede
Junie 1975W t o r 19 9 1
vir kaas,
Julie 1976 wassoosvolg:(Suiwelraadstatistieke
'n Voor-nywerheidsfase
van plaasbottermaak
en
volroomen
afgeroomdemelkpoeieren kondensmelk
plaas kaasmaak en produsent rnelkdistribueerders. ntelkpoeieren skattings vir drinkmelk en allerlei produkte).
I89t 1930
'n
Melkekwivalent
hoduk
beginnende
in l89l
Onbeheerde
nywerheidsfase
(tonne)
(tonne)
waartydens fabrieke en fabriekies oral ontpop het.
I
100
000(ii)
Drinkmelk
I
200
000
I 9 3 0- t 9 5 5
350
900
000
Botter(i)
25
'n
Beheerdeklein-nywerheidsfase
waartydensklein
2tl 100
293 000
Kaas
ondernemingsgeleidelikgekonsolideeris tot groteres
Afgeroomdemelkpoeier
l8 I I 2
220 000
'n
vanntelken meer orde gebringis. Relatiefonclrdelike
Volroommelkpoeier
87 000
l0 159
bedryf het hier bly voortbestaan.
Kondensmelk
52 | 52
I 37 000
120 000
Allerleiprodukte
1955- - T ans
'n Beheerdenywerheidsfase
waartydensprivateen

produk?" Dit rs byna met leedwese
dat mensterugkyk
na 1940, want min mense besef dat daar h die hersamestellingvan die Suiwelraadin 1939 voorsiening
genraakis vir die beheervan die verkoopen distribusie
Die Raad
van varsmelkin die vernaamstestadsgebiede.
'n
'n
ty d s o g e o p e re eern v i r b y na j aar
het dan ook vi r
het Suid-Afrikaeen Raadgehadtotdat die Hooggeregshof in September1940 die Skemaultra viresverklaar
het. Daarnais alleenbotter en kaasgedeken in 194\
'n
is kondenseermelkbygevoeg. Strydpunt van 1940
is c lusin 1957 w e e rb e k ra g ti ge n i n 1 9 7 6w o rd nogveel
'n
logiesesaak praktieste
energieen tyd verspil om
m aak .
se ontwikkelingtot
Ons kan die Suiwelnywerheid
die huidigestadiurnsienin 4 fases:

2 407000

kooperatieweondernemingssterk en grootliksselfstandig gewordhet. llierdie oorganghet waankynlik orn en
by die middel v,vftigerjare
momentumbegin aanneem.
'n
varsmelkbedryf
In sekeregebiedehet meergeordende
selfstandigontwikkel. In andermoes beheerop die bet r ek liklaats t a d i u mv a n 1 9 5 7i n g e s tewl o rd .
Die huirligestruktuur van die suiwelnywerheid
l)aar is tans ongeveer27 000 nywerheidsmelk,
20 000 room- en ongeveer3 500 varsmelkboere
in SuidAfrika. Dit wil sd van ongeveer63f van Suid-Afrikase
plaseword nog melk of room verkoop.Die totale getal
melk- en roomprodusente
sal binne l0 jaar waarskynlik
nie v eelm eera sl 5 0 0 0 w e e sn i e .
ongeveer8,4%van
Melk en room verteenwoordig
die bruto-waardevan die Suid-Afrikaanse
landbouproduksie en i"sdie derde belangnkstelandbouprodrrkna
(Bemarkingsr r r i e l i e (s7 14 4 % ) e n v l e i s( 2 0 , 1 4 %) .
wet k om nr is si e
I 9, 76 ).
Volgens die verslag van die Suiwelondersoekkommissie(1976), was daar in 1915 926 000 melkl.:oeievan tweejaar en ouer in Suid-Afrika.(tlierby word
waar s k y nlil:b e d o e l me l k ra s k o e i e ).
D i e to t al e aantal
gebruikword, is
l:rieie wat vir melk- en roomprodtrksie
egterrvaarskynliknie ver van I 500 000 ai nie,waarvan
ongeveer 300 000 vir roomproduksie en moontlik
100 000 vir plattelandseen tuislandsevarsmelkproduksiegebnrikis.
V olgen s' n o p n a m ed e u r N C D i n F e b m ari e1976
br' | 726 nvwerheidsmelkverskaffers
in die Transvaal
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(i)
(ii)

Die melkekwivalentneem alleenlikdie beraamde
hoeveelheidroom vanaf prim€re produsentein ag.
Hiervan is ongeveer 450 000 ton verbruik op
plase,klein dorpiesen tuislande.
produkteis beheer:
Van bogenoemde

Deur die Suiwelraad
fienkanoalvasteP7tsskema(produsente-en verbruikersprys):
Tonne melk

Kaas
B otter

293000
3s0000

Vasteprys vir melk
Afgeroomdenrelkpoeier
Volroomme[kpoeier
Kondensmelk

220000
87 000
1 3 70 0 0

Deur die Melkraad
poelskema
E'enkanaal
gebiede
Drinkrnelkin beheerde

479 000
l 566 000

Daar word dus ongeveer65/o van alle melk wat geproduseerword deur die twee Radebeheer.
Gesondheidsbeheer
sorteeronder die Departement
van Gesondheid, provinsiale- en plaaslike owerhede.
Botter en kaasword geihspekteeren gradeerdeur
die Departement van landlrou Ekonomie en -Benarking.
Tegniese navorsing en voorligting word gedoen
deur die Departement landbou-tegniese Dienste en
ekonomiesenavorsingdeur die Departementl-andbouEkonomie en -Bemarking.
Suiwelopleidingword gedoen deur die Departement landbou-tegnieseDiensteen deur twee [Jniversiteite (Bloemfbnteinen Pretoria).
Waarom twee rade?
Daar is twee beheerstelsels,
omdat daar volgens
wetgewing twee soorte meik is, naarnlik varsmelk wat
geskik is vir drinkdoeleindesen nywerheidsmelkwat
nie voldoen aan gesondheidsregulasies
vir varsmelknie"
Varsmelk was oorspronklik rondom die stede op
duurder grond geproduseer,met duurder fasiliteiteen
dikwels teen hodr koste. Daarom was insettevanaf die
boer hoer en was varsmelkproduksiedeur die jare 'n
baie meer belangrike bron van inkomste as nywerheidsmelkof roomproduksie.
Roomproduksiehet ingepasin ons landsomstandighede van lang afstande,ho€ temperatureen 'n behoefte aan voeding vir die werksvolk en oesspanne"
Uit roomproduksiehet nywerheidsnelkprocluksie
ontstaan waar daar bemarkingsgeleenthede
was, dit wil
'n
s€ fabriek in die nabyheid.
Beide room- en nywerheidsmelkproduksiewas
deur die jare 'n onderdeelvan gemengdeboerdery, in
omvang meesal onbelangrik, van belang egter uit die
oogpuntvan kontantvloei.
Die varsmeL$oer aan die eenkant en die nywerheidryrodusent (of roomprodusent\ aan die anderkant
het dus deur die jare verskillendebehoeftesgehad.
By vorsmelkboerewas Caar nog altyd Cie vreesdat
'n
een Raad een prys en daarmee laer prys vir hulle sou
beteken.
Dit wil se die geaardheidvan Suid-Afrika, tesame
met produksievereistes
wat kostes rneegebringhet, het
twee tipes melkboerderypatroneen so uiteindelik twee
beheerstelsels
meegebringwat tot 'n mate verstaanbaar
en regverdigbaaris, alhoewel 'n onaftranklike R.aadvir
varsmelknie noodwendig'n voorvereistevir gesondebeheer wasnie.
Wat is die pmbleem?
'n
Alhoewel daar huidig
oorskot is. dui aUeprojeksiesdaaropdat ons afstuur op aansienlike
meiktekorte (indien die Suid-Afrikaanseekonomie normaal ontwikkel en groei) en dus afhanklikheidvan die buiteland
'n
vil
basiesevoedselproduk.Daar is daaromcioelgerigte
langtermynbeplanning
nodig wat met die verskil in benaderingvan twee Radebykansonmoonlik is.
8l

Tans is dit so dat vanmelk lankal nie meer net
rondom die stede geproduseerword nie en oor ver afstande uit tradisioneel nywerheidsmelkgebiede
kom.
Nywerheidsrnelkboere
skakel oor na varsmelklewering
as gevolgvan 'n steedsgroeiendeprysverskil.Die varsmelkbehoeftesword dus aangevuluit nywerheidsmelkbronne in plaas van groei by varsmelkboereself, en geleidelik ontstaan'n toestandwaar produkte sooskaasen
melkpoeiermeeren meeringevoermoet word.
In Natal het die toestand reeds sover ontwikkel
dat daar feitlik net melk vir die varsmelkmarkgeproduseerword.
Intussenhet nywerheidsmelkproduksie
geleidelik
begn ontwikkel tot 'n meer perrnanenteen 'n belangriker deel van die boerderypatroon.Daarby het afstande dit dikwels onmoontlik gemaakom kwaliteit op die
plaasso strengte beheer.Tegnologiese
ontwikkeling het
dit ook oorbodig gemaak, want die hele w€reld oor
en ook in Suid-Afrika is dit onomstootlik bewys dat
nywerheidsmelkgeskik is vir drinkmelkdoeleindes,indien korrek geprosesseer.
Die dilemma is dus: Die l lci
liter nywerheidsmelkis vandagnet so goed as die 17c/
liter varsmelk. Doar is dus nie meer 'n kwaliteitsgrond
vir tlie onderskeid nie.
Die nywerheidsmelkbedryf het dus vanself inmekaar gegroei. Daarom is aparte beheer tans kunsmatig
en grootliksremmend.
Ons sit dus vandagsoos iernanddit stel met "effective trade barriersmasqueradingunder the guise of
public health safeguards".
Waarheennou?
Daar word tans allerwetiaanvaardat een Raadvoclr
die deur staan.Dit is trouensook aanbeveeldeur aldrie
kommissieswat sedert 1971 oor die onderwerpverslag
gedoen het (Bonsmakonrnissie,l97I; Bemarkingswetkommissie, 1976; Suiwelbedryfkommissie,1976).
In praktyk egter het ons die afgelopetwee jaar 'n
byna ongelooflikebestendigingvan die toestandgesien,
deurdat die prysverskildrastiesverhoog is en die taak
van 'n toekomstigenuwe Raad oneindig bemoeilik is.
Die debakelvan begin November 1976 gaanwaarskynlik lei tot 'n oorhaastigesamesmelting
van die Rade
wat maklik meer skadeas goed kan doen. Dit wil setot
Maart 1976 was die gedagtevan die nadergroeivan die
twee Rade in die praktyk opvallendafwesig.Nou is dit
skielik dringend.
Ek wil nie hier probeer om besonderhede
oor die
werking van 'n nuwe Raad uit te spelnie. Dit is'n groot
taak. Ek kan net enkele beginselsnoem wat myns insiensin ag geneembehoort te word.
.
In die beplanningvan beheervan die totale suiwelbedryf moet die nywerheid se huidigevlak in aggeneem
word. Na die ondersoekvan die probleemtoestande
van
die twintigerjare het die Raad van Handel en Nywerheid gesedit was "moeilik om vir 'n mens'n nywerheid
in te dink wat minderbeskoukan word as'n prerogatief
van die private onderneming"(Verslagvan die Raadvan
Handelen Nywerheid.No.8l van l92l).

'n
{s drt nog rjt sL) r;tateso'.'
Sekerlikrue.
Dit wil se die Nywerheid self het sodanigselfstzur"
dig ontwikkel. dat beheertans heeltemalandersen nuut
benadermoet word. Die Nywerheid(boereen fabrikante
gesamentlik)het trouens in die Oos-Kaapen Natal se
varsmelkgebiede
en in die melkpoeieren kondensmelkgedeeltevan nvwerheidsmelkbewys dat hy homself tot
'n
groot rnatesclf effektiefkan beheer.
Ons karr rius nou veel meer praat van selfbestuur
en beheerrieur gewoneekonomiesebeginsels
as 50 jaar
gelede
"
Die Raad se werking moet daaromso gedefinieer
word dat so veel moontlik bewegingsvryheid
aan die
Nywerheidselfgelaatword.
'n
Die hooifunksies wat deur
R.aadgedoen behoort te worcl,kan moontlik die volgendewees:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Prysbepalingvan die produk van die primere produsent.
Die opbou en administrasicvan 'n stabilisasie.
fcnds uit en vir die helebedryf.
Die beheer van in- en uitvoer van alle suiwelprodukte.
Navorsingen kwaliteitsbevordering.
Registrasievan fabrieke en boere (waar nodig).

Daar moet gewaakwortl teen die neigingdat dic'
Ra.adciiekoper van die melk moet wees.Die t'eitdat die
Melkraad tans r/c facto hierdie rol vennrl,moet ernstig
bevraagtekenword. want hierdeur word kontak tussen
'n
boer en fabrikant verbreekongesondetoedragvan
sakein die Suiwelbedryf.
'n
Voorvereistevlr die gladde werking van een
Raad is dat alle nrelk aanvaarbaar
moet weesvir drinkdoeleindes.Dit betekennie nondwettdisdat alle melk
dieselfdeprys moet realiseernie.
Weens die spesifieke omstandighedevan Suid'n
Afrika sal daar nog vir
lang tyd twee verskillende
meikboerdery-patronewees - intensief en ekstensief.
Daar is geen rede om hierrlietoestanddoelbewus
te verander nie. Dit sal bloot nadelig wees vir SuidAf-rikaanseboerdery in die algemeelr.Die ekstensief
geproduseerde
melk ken goedkcrper
geproduseer
word.
'n
Dit benut die natuurlikeveld en hoef nie op konstante
vlak deur die jaar geproduseer
te word nie. Dit stel daarom nie naastenbvsulke kwaai bestuurseise
aan die boer
nie"
Warrneer'n boer bereid is orn intensiefte prudrr'n
seer, dit dwandanr die jaar op
hoe vlak en rninstens
'n sekere
hoeveelheid dan behoort hy 'n hodr prys te
kry. So 'n boer kan geregistreerword as bona fide
melkboer.
Dit wil si twee Stn'sklasse
rnelk behoort in SuirJAfnka vtr die voorsienbaretoekorns voort te bestaon.
Dit is ook nodig"want drinkmelktrehoeftes
vereis'nkonstanten-lelkvloeideur die jaar.
Die pr,vsverskrlbehoort egter kleiner te wees as
ciie huidige, want dit rrroet ekonomies regverdigbaar
wees .
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*]enewensdie prysvenkil op grond van boerderygemotiveeris, behoort daarook
patroon r,r'atekt-lnomies
'n larrciwverlenvorrnigegraadindelingvir
alle melk op
grorrd van higieniesekwaliteit te wees.Die twee basisse
l<anredelikmaklik gekoppelword"
Nywerheidsfabriekekan as versamelpunte vir
frabrieks-en drinkmelk dien. Daarvandaankan drinkrnelk na die stedeveryoerword. Dit sal die grootskaalse
oorvleueling van vervoer van vars- en nywerheidsmelk
uitskakelen sal die aankoopfunksievan alle melk by die
nywerheidplaas-- waar dit hoort.
Daar moet gepoog word om so veel moontlik
staatsfunksiesin rlie een beheerliggaamsaam te snoer.
D i t i s:
Beheeren beplanning
Sir.trstiese
diens
Nav'lrsinB
Mclkaantekening
lnspeksie
Gesondheidstoesig
Cpleidingop Glen-vlak.
'n
So
ontvattendeorganisasiekan moontlik ten
volle of gedeeltelikop lrene gehuisves
word.
tr{ierdiegedagte druis sterk in teen die huidige
Departementele
opset in die Staat en sal sekeraanvanklik veel weerstandkry" l)aardeursaldie Raadsbestuur
en
die Raad self egter van veel meer kennis vanuit venkiliende varkrirtings bedien word en sal oorvleueling en
kompartementvorminguitgeskakelword.
Daar behoort in elk geval meer vakkundigepersone in diensvan die Raad te wees.Na die bestevan my
wete rs daar tans net een landbougegradueerde
in diens
van beide die Rade. Stcl u t'oor rlat daar'n Mediese
Raad o-f Tanrlheelhmtligr Raad sou bestaonsonder medici of tandheelkundiges.Tog word die Suiwelbedrylf
tans bestuur sonrier landboukundigesen wat veral opvallentl is, sonderctpgeleideSuiwelkundiges.
Statistiek oor .iie Suiwelbedryf behoort veel
meer volledig beski-kha;rr
tc wees. Gebrekkige Suiwelstatistiek is tans e*n van dirr ernstigstetekortkominge
van Suid-Afrika se suiwelbedryf. Daarsonder vereis
korrekte bestuursbesluite
Salomo se wysheid en terselfdertyd sy rykdom. l)it kan nie oorgelaatword aan
l-andbou tsemarkingsnavorsinq
of die Bemarkingsraad nie. Dit is 'n spesifiekeBedryfsfunksie.Ons vergelyk hier uiters swakmet oorseselande"
Die rnl yan die nvwerheid
Waar die Nywerheid die afgelopejare ontwikkel het tot'n veelhoir vlak as selfsl0 jaar gelede, sal
problemevorentoetot 'n groot mate deur die leiersvan
die Nywerheid self opgelosmoet word. Daarvooris ge'n
noeg goeie vakkundige en veral Bestuurspersoneel
voorvereisteen dit is en bly een van die belangrikste
knelpunte. Ten einde genoeg hoogstaandepersoneel
vir die Raad en die Nywerheid te trek, sal die Raad
en die Nywerheid moet kclmpeteermet ander Nywerhede vir 'n steedsskaaner-wordende
rtem. naarnlikhoe

vlak personeel. Daarvoor sal die beeld en ekonomiese
status van die Bedryf hoogstaandemoet wees.Daarom
is ons ook dankbaar dat sover dit Suiwelkundigeopleiding betref daar twee Departemente bly voortbestaan
het. Daar is egter nie net Suiwelkundigesnodig nie. Ons
sal ook moet kompeteervir die dienstevan onder andere
en
veekundiges,ingenieurs,ekonome, rekeningkundiges
bemarkingsdeskundiges.
'n
Die vooryqeiste vir h vl$eswlle Rf,od en
sl.tksesvolleNywerheid is goeie bestuur en vir goeie bestuur
is goeie mense nodig. Dit sal die slantel wees tot toekomstige sukses.

Gedurendedie twintigerjareis daar as gevolgvan
problemevan onstabiliteitaanbeveeldat Beheeringestel
word.
Beheerdeur die Suiwelraaden later ook deur die
Melkraadhet meegehelpdat groter stabiliteit verkry is.
Tegnologieseen ander ontwikkelinge het veroorsaak dat die onderskeidingtussen twee tipes melk en
oorbodigen ook remmendis
daaromtwee beheersisteme
vir die goeie funksionering en ontwikkeling van die
Nywerheid.

Opsomming
Die Suiwelnywerheidhet ontwikkel van 'n klein,
dikwels sukkelendeNywerheid tot een wat vinnig besig
'n
is om hoogstaandevlak te bereik.

Die groei van die vervaardigingsgedeelte
van die
Nywerheidnoodsaakook 'n nuwe bedelingwaar beheer
tot die minimum beperkmoet word.
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