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Seleksie van kleinvee: Die Logix-rewolusie

S edert die onlangse imple-
mentering van die Logix 
genetiese evaluasies vir klein-
vee, is dit baie makliker en 
doeltreffender vir kleinvee-

telers om hul kuddes geneties te verbeter. 
Dit behels die identifisering van diere om 
as ouers van die volgende generasie te 
gebruik, die uitskot van geneties min-
derwaardige diere, asook die genetiese 
evaluering van diere wat oorweeg word vir 
aankoop om die kudde uit te bou. 

Teelwaardes (genetiese waardes) word 
voorspel met BLUP-tegnologie (best linear 
unbiased prediction), wat berus op die 
dier se eie meting in vergelyking met die 
gemiddeld van sy ouderdomsgroep vir 
die uitskakel van alle bekende en onbe-
kende omgewingsverskille tussen die diere, 
tesame met stamboominligting, wat 
al die dier se verwante se inligting 
aan hom verbind en waarmee ge-
netiese rangordes binne ’n kudde en 
ook tussen kuddes vasgestel word. 

Genetiese samestelling
Teelwaardes dui dus ’n dier se ge-
netiese samestelling vir ekonomies 
belangrike eienskappe aan en is 
vergelykbaar met die teelwaardes 
van alle diere van die ras.  

Dit is belangrik dat telers 
moet weet watter tipe diere goed 
aangepas is en in die omgewing 
presteer waarin die diere gehou 
word, en vir die mark wat bedien 
word. Daarvolgens kan ’n teeldoelwit 
opgestel en volgens geselekteer 
word, sodat die volgende generasie 
se diere doeltreffender sal wees. 

Seleksie-indekse is vervolgens saamge-
stel om telers hiermee te help. ’n Groei-
indeks, wat die groei van lammers tot met 
speen (of na-speense groei indien die ras 
se teelbeleid dit vereis) aandui, maak dit 
maklik om diere met goeie groeivermoë te 
identifiseer. Dit is veral van belang vir telers 
wat self hulle diere afrond en is waardevol 
vir die seleksie van terminale vaders.   

Direkte en maternale teelwaardes
Sterk klem word gelê op direkte teelwaar-
des in die groei-indeks, maar maternale 
teelwaardes word ook ingesluit, sodat 
ooie en dogters geteel kan word wat die 
vermoë het om hul lammers goed groot 
te maak. 

Reproduksie is die ruggraat van enige 
winsgewende kleinvee-onderneming. 

Reproduksie-indekse is beskikbaar, saam-
gestel met insette van die genootskappe, 
om ooie wat die genetiese vermoë het 
om op ’n vroeë ouderdom te lam, gereeld 
te lam, meerlinge te produseer en sterk 
lammers te speen, te teel. Hierdie indeks 
is veral belangrik vir die ontwikkeling van 
moederlyne. 

Die Logix meriete-indeks (LMI) omvat 
al die eienskappe om te selekteer vir ’n 
gebalanseerde, winsgewende dier wat 
vrugbaar is en steeds goed produseer. 
Die LMI is veral belangrik vir die volhou-
baarheid van die kudde en dus om goeie 
vervangingsdiere mee te selekteer.

Aktiewe deelname van telers
Die akkuraatheid van teelwaardes en 
seleksie-indekse is grootliks in die hande 

van die telers. ’n Groot 
persentasie deelname van 
telers van ’n ras aan produk-
siemeting, meting van alle 
diere van die kudde (geen 
selektiewe metings nie), 
volledige en akkurate aan-
tekening van stamboom-
inligting en die uitruil van 
genetiese materiaal tussen 
kuddes, sal verseker dat die 
Logix genetiese ontleding 
van kleinvee-rasse sinvol en 
akkuraat is. 

Dit is dus nou, meer as 
ooit tevore, belangrik dat 
telers aktief moet deelneem 
aan produksiemeting. 
Daardeur sal genetiese vor-
dering op ’n rasgrondslag 
betekenisvol verbeter.
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Figuur 1: Inligting wat benodig word vir teelwaarde-beraming.*

* Inligting wat benodig word vir teelwaarde-beraming is metings en stamboom-
inligting, asook genetiese parameters (oorerfbaarhede en genetiese korrelasies) 
wat vir die ras beraam word uit die beskikbare metings en stamboominligting.


