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B
aie word deesdae in die 
landboumedia geskryf oor 
BLUP-teelwaardes. Stellings 
word gemaak dat BLUP-
teelwaardes se tyd verby is en 

BLUP-teelwaardes kry dikwels die skuld vir 
seleksiefoute wat diere nadelig 'verander'.

Hierdie stellings is natuurlik gegrond op 
onwaarhede, omdat konsepte deur produ-
sente en die media verstrengel word. Die 
term “BLUP” word los en vas gebruik en kry 
dan die skuld as dinge verkeerd loop.

Kom ons begin by die begin en dit is 
‘n begrip vir wat BLUP, oftewel best linear 
unbiased prediction (beste lineêre onparty-
dige voorspelling) is. Daar is ’n verskil tussen 
die berekening van BLUP-teelwaardes, die 
opstel van ’n teeldoelwit en die korrekte 
aanwending van so ’n teeldoelwit. 

BLUP-teelwaardes is slegs ’n statistiese 
proses om data, wat deur die teler of 
iemand anders gemeet, geweeg en aange-
teken is, op ’n sinvolle manier aan te bied 
om diere van dieselfde ras of populasie in 
rangorde te plaas volgens hul genetiese 
vermoëns vir spesifieke eienskappe. 

Voor- en nadele van groepindekse
Voor die koms van BLUP-teelwaardes het 
telers groepindekse vir dieselfde doel 
gebruik, met ’n redelike mate van akkuraat-
heid. Dit het diere in ’n spesifieke (kontem-
porêre) groep in ’n rangorde geplaas. Telers 
gebruik hierdie metode vandag nog, en dit 
is byvoorbeeld die sogenaamde speen- of 
naspeen-indekse. Hierdie waardes word 
in ’n gemiddelde van 100 uitgedruk, maar 
slegs waar diere in die spesifieke groep tot 
so ’n gemiddelde bydra.

Diere kan op hierdie manier geneties 
geselekteer word, mits seleksie slegs 
binne die spesifieke groep plaasvind. 

Geen binne-groepindekse van diere uit 
verskillende speen-, geboorte- of groei-
groepe kan met mekaar vergelyk word nie. 
Diere van verskillende groepindekse kan 
ook nie oor teelseisoene, teeljare of oor 
plase met mekaar vergelyk word nie.

Dit is dus amper onmoontlik om 
hierdie syfers aan te wend om diere vanaf 
ander plase of omgewings, gegrond op 
prestasie, aan te koop. Om dit eenvoudig 
te stel: Gestel ’n spesifieke jaar lewer ’n 
sekere groep kalwers op, waarvan een kalf 
ondergemiddeld presteer. In terme van sy 
groepgemiddeld onderpresteer hy en kry 
hy ’n indeks van onder 100. 

Terselfdertyd kon dieselfde dier per 
toeval saam met geneties swakker diere in 
’n groep gemeet en geweeg word, en dié 
berekenings sal hom bogemiddeld geplaas 
het. Dit sou veroorsaak dat dieselfde dier 
’n groepindeks van meer as 100 ontvang 
het. Dus is ’n dier se binne-groepindeks nie 
slegs afhanklik van hoe goed of sleg hyself 
presteer het nie, maar ook van hoe goed of 
sleg die ander diere in die groep ten opsigte 
van mekaar presteer het.

Gebruik van voorkeurparings
Die tweede aspek waarbinne groepindekse 
verstrengel raak, is waar ’n bul of ram 

met voorkeurkoeie of -ooie gepaar word. 
Wanneer so ’n uitsoekram of -bul slegs op 
die top vroulike diere in ’n kudde gebruik 
word, kan verwag word dat hulle nageslag 
konstant beter sal presteer in vergelyking 
met hul eie groepe. Dit is nie omdat die bul 
of ram goed teel nie, maar as gevolg van 
die nageslag se beter moeders. Dit gee dus 
’n totale skewe beeld van watter bul of ram 
regtig geneties die beste is.

Die metodiek van BLUP-teelwaardes 
het as gevolg van hierdie tekortkominge 
in die 1950’s die lig gesien. BLUP-teelwaar-
des maak direk gebruik van inligting wat 
deur telers aangeteken word. Dit integreer 
hierdie prestasie- of plaasdata met stam-
boominligting om spesifiek die uitwerking 
van voorkeurparings teen te werk, asook 
om alle diere uit alle kontemporêre groepe 
se genetiese vlakke in berekening te bring.

Dit is noodsaaklik om stamboom- en 
prestasie-inligting te integreer sodat 
die BLUP-teelwaardes van alle diere in 
’n ras en/of populasie direk met mekaar 
vergelyk kan word. Sodoende kan diere 
dan op grond van hulle genetiese meriete 
as teeldiere doeltreffend in ’n rangorde 
geplaas word.

BLUP-sukses in die suiwelbedryf
Die suiwelbedryf was een van die eerste 
bedrywe waar BLUP-teelwaardes suksesvol 
geïmplementeer is. Aanvanklik is net op 
melkproduksie, bottervet en melkproteïe-
ne gefokus. Die seleksiedruk op produksie-
eienskappe was hoog. Op dié stadium het 
niemand ag geslaan op kenmerke soos 
vrugbaarheid en langslewendheid nie.

Die doeltreffendheid van BLUP-
tegnologie het meegebring dat koeie met 
uitstekende melk- en vastestofproduksie 
baie suksesvol geteel is, maar hulle het 
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begin sukkel om weer in kalf te kom en die 
gemiddelde leeftyd van melkkoeie het ook 
begin afneem.

Telers en genetici het vinnig besef 
wat aan die gebeur is, met die gevolg dat 
reproduksie, langslewendheid en produksie-
kenmerke saamgevoeg is in ’n enkele 
seleksiewaarde. Hierdie waarde staan 
bekend as ’n teeldoelwitwaarde.

Een enkele teeldoelwit
Met ander woorde, nou word produk-
sie, vrugbaarheid, langslewendheid en 
gesondheidskenmerke in een enkele 
teeldoelwit saamgevat. Seleksie is dus 
nie meer net op enkele kenmerke, soos 
byvoorbeeld produksie, geskoei nie. Dit 
was glad nie BLUP-teelwaardes se skuld 
dat melkkoeie se vrugbaarheid destyds 
afgeneem het nie. Dit was as gevolg van 
die verkeerde definiëring en toepassing 
van ’n onvolhoubare teeldoelwit.

Hierdie konsep geld ook vir vleisbeeste 
en vleisskaap- of wolskaapteling. By vleis-
bees- en skaapteling moet geselekteer 
word vir teeldiere wat goeie, aanvaarbare 
speenkalwers of lammers produseer, met 
'n ma met 'n lae onderhoudsbehoefte in 
vergelyking met die speenkalf of lammers 
se speengewig en wat ook met gemak 
geboorte kan skenk.

Met ander woorde, dit moet ’n vroulike dier 
(of manlike dier wat vroulike nageslag sal teel) 
wees wat met gemak kan kalf of lam. Sy moet 
goeie, aanvaarbare kalwers of lammers kan 
teel, wat redelike goeie groei tot en met speen 
toon. Sy moet ook goeie moedereienskappe 
hê, genoeg melk produseer om die kalwers 
of lammers groot te maak, en nie te veel kos 
benodig om haarself te onderhou nie.

Gebalanseerde seleksiewaardes
As gevolg hiervan was SA Stamboek by ’n 
reeks wetenskaplike en konsultasiepro-
sesse betrokke om so ’n gebalanseerde 
seleksiewaarde vir elke vleisbees- en 
skaapras te publiseer. Dié seleksiewaardes 

is dus ’n samestelling van alle beskikbare 
ekonomies belangrike eienskappe in ’n 
gebalanseerde verhouding.

Hierdie waardes is geneties en dui dus 
op die genetiese vermoë van ’n dier om 
die inkomste per hektaar te verhoog (of te 
verlaag). Dié seleksiewaardes staan bekend 
as die koeiwaarde by vleisbeeste en as die 
Logix meriete-indeks by kleinvee.

Kommersiële en stoetprodusente kan 
hierdie waardes met groot vrymoedigheid 
gebruik om diere geneties te selekteer  
en/of genetika aan te koop as toekoms-
tige teeldiere. Dit is verder belangrik om 
seker te maak dat ’n potensiële teeldier 
geneties gebalanseerd is. Soos alles in die 
lewe, is die woord 'té' ook nie noodwen-
dig goed nie. Dit is belangrik om seker 
te maak dat ’n dier se seleksiewaarde 
dus gebalanseerd is en dat die dier se 
teelwaardes in die meeste ekonomies 
belangrike opsigte aanvaarbaar is. 

Verbloeming van swak eienskappe
Dit kan wees dat ’n dier té goed is in een 
ekonomiese kenmerk en dan ander swak-
ker eienskappe in ’n saamgestelde selek-
siewaarde verbloem. Dit is dus belangrik 
dat SA Stamboek elke boublok van die 
koeiwaarde en/of Logix meriete-indekse as 
sogenaamde subseleksiewaardes publiseer. 
Hierdie subwaardes sluit in vrugbaarheid, 

geboortegemak, speengroeivermoë, 
onderhoudsbehoefte en goeie moederlike 
vermoë (melk).

Dit is uiters belangrik om hierdie 
subwaardes in ag te neem, aangesien twee 
diere ewe gewens kan wees ten opsigte 
van hulle seleksiewaardes maar verskillende 
goeie ekonomiese eienskappe kan hê. Een 
dier kan uitsonderlik vrugbaar wees en 
kleiner diere speen, terwyl ’n tweede dier 
wat op haar beurt minder vrugbaar is en 
swaarder diere speen vir dieselfde plaas-
inkomste kan sorg.

Daarom is dit belangrik om nie net 
volgens die teeldoelwit (genetiese waarde) 
te selekteer nie, maar om ook na hierdie 
subwaardes te kyk voordat ’n besluit 
geneem word of ’n dier as ’n teeldier 
geselekteer of aangekoop word.

Sleutel tot sukses
Die suksevolle gebruik van BLUP-teelwaardes 
lê opgesluit in die regte formulering van 
’n volhoubare teeldoelwit, wat saamgestel 
word uit ekonomies belangrike kenmerke 
wat uniek is vir elke produksiestelsel. BLUP-
teelwaardes is daar om teeldiere vir die 
volgende generasies te selekteer, asook vir 
die aankoop van genetiese materiaal. BLUP-
teelwaardes se doel is dus nie om diere mee 
te bemark of te verkoop nie.

BLUP-teelwaardes is slegs ’n hulpmiddel 
om die mees gewenste diere te teel en moet 
dus nie buite konteks aangewend word nie. 
’n Dier wat die beste BLUP-teelwaardes het, 
maar nie funksioneel of visueel aanvaarbaar 
is of nie aan die rasstandaarde voldoen nie, 
is van geen waarde as ’n teeldier nie. Onge-
lukkig is die teendeel ook waar. ’n Visueel 
perfekte dier wat nie nageslag kan teel wat 
soos hy/sy self lyk of presteer nie, het geen 
waarde as ’n teeldier nie.
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