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Stoetteling vir melkbeeste: Sukses deur meting

T eeldoelwitte is nodig vir 
die suksesvolle teel van 
vee. Alle moontlike selek-
siekandidate behoort in 
voorkeurorde geplaas te 

word, sodat dié wat aan die teeldoelwitte 
voldoen, geselekteer kan word as ouers 
van die volgende generasie. Hierdie 
rangorde moet natuurlik voldoen aan 
’n weldeurdagte en goed omskrewe 
teeldoelwit, en moet nie bloot op vae of 
ondeurdagte aksies gebaseer wees nie. 

Goeie paringspraktyke is die finale 
stap in die bereiking van doelwitte en 
sal die proses van genetiese vordering 
versnel. Hierdie stap verseker ook 
toekomstige genetiese diversiteit, sodat 
seleksie in die toekoms kan plaasvind. Dit 
is dus duidelik dat alles met ’n doelwit 
moet begin.

Die waarde van noukeurige meting
Genetiese verbetering is nie moontlik 
sonder objektiewe meting en aanteke-
ning nie. Noukeurige en akkurate me-
ting is ononderhandelbaar om modelle 
toe te pas wat die genetiese meriete vir 
beide manlike en vroulike suiweldiere 
moet voorspel, ongeag watter metodes 
gebruik word, insluitend metodologie 
wat genomiese inligting ook in ag neem.

Die grondslag vir genetiese verbetering 
vir melkbeeste, is die rigting wat die 
betrokke telersgenootskap aanwys en ook 
watter aksies deel is van so ’n genootskap 
se werksaamhede.

Aksies vir melkbeestelers
Melkbees-telersgenootskappe is die 
bewaarders van die betrokke rasse en 
daarom bepaal hulle die rigting wat 

ingeslaan word vir toekomstige teling met 
hul rasse. 

Noodsaaklike aksies sluit onder meer die 
volgende in:
• Oorweging en besluitneming oor 

aansoeke vir semen-invoere.
• Definiëring van die teeldoelwit van die 

ras met die oog op die samestelling 
van genetiese seleksie-indekse.

• Bystand met die nagaan van stam-
boominligting (as ’n hoeksteen van 
genetiese merietevoorspellings).

• Bystand in die akkurate aantekening 
van ekonomies belangrike eienskappe.

Ekonomies belangrike eienskappe
Telersgenootskappe is tradisioneel aktief 
betrokke om die pas aan te gee by die 
aantekening van die funksionele eien-
skappe van vroulike diere. Hierdie eien-
skappe dien as aanduiding en is dikwels 
verwant aan ekonomies belangrike ken-
merke soos uiergesondheid, loopvermoë, 
funksionele kuddelewe en selfs vroulike 
reproduksie. 

Eienskappe wat ’n verskil maak aan 
produktiewe koeie se winsgewendheid, 
word ingesluit in genetiese seleksie-
indekse soos die SAINET, LMI en HMI. 
Deur internasionale en plaaslik geteelde 
bulle in rangorde te plaas volgens 
hierdie waardes en dit met die waardes 
van koeie in die kuddes te vergelyk, kan 
seleksie toegepas word wat nageslag 
sal voortbring wat meer winsgewend is 
onder plaaslike produksietoestande en 
prysstelsels.
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Figuur 1: Die wisselwerking en funksies tussen al die rolspelers en die dienste 
van Logix.


