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Paringsbesluite vir volhoubare vleisbeesteling

Die teler moet sonder enige onseker-
heid weet waarvoor en hoeveel hy betaal 
word, wat die omgewingsbeperkings is 
waarbinne diere moet produseer, wat die 
energiebehoeftes van die produserende 
koeie binne die kudde is, en wat die koste 
per kilogram vleistoename is. ’n Teeldoel-
wit moet altyd deur ekonomies belangrike 
doelstellings gerugsteun word. 

Eers ná die opstel van ’n weldeurdagte, 
pasmaak teeldoelwit kan maatstawwe 
waaraan potensiële teeldiere moet voldoen 
om in aanmerking te kom vir seleksie as 
ouers van toekomstige nageslag, gedefi-
nieer word. Natuurlik sal hierdie maat- 
stawwe strenger vir bulle as verse wees, 
bloot omdat die impak van die besluit baie 
groter is in die geval van bulle.

Objektiewe maatstawwe
Telers moet besef dat objektiewe 
maatstawwe deur middel van produksie-
aantekening die deurslag moet gee 
in die daarstelling van seleksiemaat-
stawwe. Ons leef in ’n inligtingsera 
waar die woord “presisie” die maatstaf 
van boerderybesluite geword het. 

Die ekonomies belangrike eien-
skappe wat deel vorm van die teel-
doelwit, moet dus akkuraat gemeet 
word en die BLUP-teelwaardes wat 
daaruit voortspruit, moet in die regte 
kombinasies en maniere aangewend 

teelplan wil slaag, moet daar toegang wees 
tot die genetiese meriete-inligting van alle 
potensiële teeldiere wat by elke teler se 
unieke teeldoelwit inpas. Hierdie genetiese 
meriete-inligting van individuele stoetdiere 
is vrylik beskikbaar via ’n aanlyndiens, naam-
lik SABeefBulls.com (www.SABeefbulls.com).

SABeefBulls.com bestaan al ’n geruime 
tyd, en verskeie telers en kommersiële 
vleisbeesprodusente maak van hierdie 
diens gebruik. Dit is ’n gratis, toeganklike 
webblad met ’n baie funksionele databasis 
waaruit inligting bekom kan word. 

Genetiese en stamboominligting
Alle manlike en vroulike diere wat op 
die Logix-databasis aangeteken word, se 
genetiese en stamboominligting is beskik-
baar. Gebruikers kan hul eie riglyne opstel 
waarvolgens diere gesoek kan word wat 
aan hul spesifieke behoeftes en teeldoel-
witte voldoen. Terselfdertyd kan volledige 
stambome bestudeer word, voorgeslagte 
se genetiese meriete nagespeur en bepaal 
word of die dier reeds genomies getoets is.

Die funksies op SABeefBulls.com is 
onlangs verder uitgebrei om al die aspekte 
in te sluit wat dit vir ’n stoetteler moontlik 
maak om sy teeldoelwitte te bereik. Stoet-
telers kan hul eie doelwitte opstel en riglyne 
volg om diere by parings in te sluit. Parings 
kan dus geoptimaliseer word en sodoende 
bly genetiese diversiteit behoue sodat nage-
slag verwek word met teelwaardes wat aan 
die voorafgestelde doelwitte voldoen.

SABeefBulls.com verander dus van ’n instru-
ment om genetiese inligting van potensiële 
teeldiere te bestudeer (beskikbaar vir enige 
stoet- of kommersiële vleisbeesprodusent) tot 
’n funksionele hulpmiddel om teeldoelwitte 
volhoubaar te bereik (beskikbaar vir stoet-
telers). Al die aspekte van seleksie en teling, 
van objektiewe meting tot optimale parings, 
word behandel. VP

Deur dr Japie van der Westhuizen

By ’n winsgewende, volhoubare 
vleisbeesproduksiestelsel, begin alles 
met die opstel van ’n weldeurdagte 
teeldoelwit. Stoettelers, of 
enige kommersiële teler wat 
vervangingsdiere teel, behoort 
duidelik te weet wat die mark van sy 
unieke produksiestelsel vereis. 

word om die regte diere volgens die teel-
doelwit te selekteer. 

Met die beskikbare teelwaardes word 
alle diere in ’n genetiese rangorde van 
gewenstheid geplaas en vir seleksie 
oorweeg. Natuurlik speel funksionele doel-
treffendheid en tipe hier ’n rol en uitskot 
behoort ook plaas te vind op grond van 
funksionaliteit. Met ander woorde, die dier 
behoort op grond van visuele voorkoms 
die seleksietoets te slaag. Slegs funksio-
neel korrekte diere wat by die doelwit pas 
en aan die seleksiemaatstawwe voldoen, 
moet as teeldiere oorweeg word.

Beste moontlike parings
Sodra die diere as ouers van die volgende 
generasie geïdentifiseer is, is die volgende 
noodsaaklike stap om die beste moont-
like parings te maak. Die nageslag uit 
die parings moet aan twee belangrike 
vereistes voldoen, naamlik om geneties 
divers genoeg te wees sodat weer met 
vrug tussen hierdie nageslag geselekteer 
kan word (met ander woorde, diere uit 
hierdie parings moenie te hoog ingeteel 
wees nie) en hul gemiddelde teelwaardes 
moet nader aan die teeldoelwit wees as 
die gemiddelde teelwaardes van hul ouers.

As enige stoet- of kommersiële 
vleisbeesprodusent met ’n volhoubare 
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Indeks Koeiwaarde Groeiwaarde

Vader Moeder Kalf

Produksiewaarde Skrotumomtrek

Gemiddelde resultate van parings.


