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Doeltreffende kleinvee 
op die Logix-manier 

D
it is in vandag se moeilike 
ekonomiese tye nood-
saaklik om diere met die 
beste genetiese vermoë te 
gebruik om winsgewend 

te wees. Dit moet die hoofdoel van enige 
teelprogram wees – om diere te teel 
wat doeltreffend kan produseer, met die 
minste sorg moontlik, wat voer doeltref-
fend gebruik, wat sterk en gesond sal bly 
dwarsdeur hul produktiewe lewens en wat 
vir heelwat jare lewenskragtige nageslag 
sal teel. ’n Gebalanseerde teelprogram is 
nodig om dit te bereik.

’n Teelprogram is deel van ’n kudde se 
strategiese beplanning vir die toekoms. 
Diere behoort ooreenkomstig die 
toekomstige markvereistes geteel te 
word. Die seleksie en teling van diere 
moet dus daarop gemik wees om die 
genetiese meriete van diere op so ’n 
manier te verander dat die gewenste 
produksie onder die natuurlike, ekono-
miese en sosiale omstandighede van 
die toekoms verkry kan word, en dat dit 
meer doeltreffend gedoen kan word as 
die huidige generasie.

Die akkuraatste inligting wat vir die 
seleksie en teling van kleinvee beskik-
baar is, is beraamde teelwaardes. Hierdie 
teelwaardes is geskoei op ’n dier se eie 
metings in verhouding met dié van sy 
tydgenote, metings van die dier se familie 
(voorgeslag sowel as nageslag), stamboom-
inligting wat al die dier se familielede se 
inligting met mekaar verbind en genetiese 

parameters (oorerflikhede en genetiese 
korrelasies) van die dier se ras.

Verskillende teelwaardes
Teelwaardes vir groei (voorspeen direk en 
maternaal, speengewig direk en maternaal, 
ná-speen gewigte), reproduksie (die aantal 
lammers gespeen, totale gewig van die 
gespeende lammers, ouderdom met eerste 
lamming, interlamtydperk) en woleien-
skappe (skoon vaggewig, veseldeursnee en 
stapellengte vir wolrasse) is beskikbaar vir 
die kleinveebedryf.

Voordat enige seleksie van diere 
gedoen word, moet ’n teeldoelwit gefor-
muleer word wat die rigting aandui waarin 
vir die verskillende eienskappe geselekteer 
moet word, sowel as die belangrikheid van 
verskillende eienskappe in die seleksie-
program. Die eenvoudigste teeldoelwit is 
om winsgewendheid te verhoog. Dit kan 
bereik word deur produksie (uitsette) te 
verhoog en/of ’n afname in insette. 

Produksie kan geneties verhoog word 
deur seleksie vir meer lammers, hoër groei, 
meer wolproduksie en beter wolgehalte. 

Insette kan geneties verminder word deur 
seleksie vir diere wat langer in die kudde bly 
omdat hulle funksioneel doeltreffend is, nie 
maklik siek word nie, en nie probleme met 
vrugbaarheid het en sukkel om te lam nie.

Formulering van ’n teeldoelwit
Faktore wat in ag geneem moet word in 
die formulering van ’n teeldoelwit, is die 
volgende:
• Kan die eienskappe gemeet word?
• Is daar voldoende genetiese variasie vir 

die eienskappe in die ras beskikbaar?
• Is die eienskappe van ekonomiese 

belang?
• Wat sal die invloed van seleksie vir ’n 

spesifieke eienskap op ander eien-
skappe wees?

• Watter tipe dier is die beste in jou om-
gewing en produksiestelsel aangepas?

• Wat is die markvereistes waarvoor die 
diere moet produseer?

 
Optimale bestuur
Die bestuur van ’n kudde moet optimaal 
vir die spesifieke omgewing wees om 
voordeel uit teling te trek. Diere met 
onvoldoende voeding- en gesondheid-
sorg sal nie reproduseer nie, nie genoeg 
melk produseer vir die grootmaak van 
lammers nie, nie optimaal groei of hoë 
gehalte wol produseer nie, ongeag hulle 
genetiese potensiaal.

’n Verbetering in bestuur kan ’n baie 
vinniger en groter verskil in diere se 
produksie maak as teling, bv. inenting, 
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gereelde dip en voeding. Hierdie is 
egter net tydelike oplossings, terwyl 
genetiese verbetering in faktore soos 
bosluisweerstand en voerdoeltreffend-
heid na die volgende generasie oorge-
dra word en in die genetiese kode van 
die bevolking vasgelê word. Voortdu-
rende aanpassings by die omgewing 
deur bestuursaksies sal dan nie meer 
nodig wees nie. 

Optimale genetiese verbetering in ’n 
kudde hang van die volgende stappe af:
• Definisie van die teeldoelwit en selek-

sieriglyne van die kudde.
• Meting van alle diere in die kudde om 

die voorspelling van die genetiese 
meriete van die diere en samestelling 
van ’n genetiese ranglys in die kudde 
en ras moontlik te maak.

• Paring van diere op so ’n manier dat 
die maksimum genetiese vordering 
verkry word met ’n minimum verho-
ging in inteling.

Bepaling van seleksie-indekse
Seleksie-indekse word volgens ’n ras 
se seleksiemaatstawwe saamgestel om 
telers te help met die seleksie van hul 
diere. Dit word gedoen deur die teel-
waardes in ’n enkele waarde te kombi-
neer met die gebruik van ekonomiese 
gewigte volgens die belangrikheid 
van die eienskappe. Dit is ’n vinnige en 
maklike aanduiding van die gekombi-
neerde genetiese waarde van ’n dier met 
betrekking tot sy ras. 

Teelwaardes kan vanweë verskille in 
eenhede van meting, verskille in genetiese 
variasie en weens die feit dat negatiewe 
waardes wenslik mag wees, nie net byme-
kaar getel word in ’n enkele waarde nie. Al 
hierdie faktore word in berekening gebring 
met die saamstel van ’n seleksie-indeks.

Oor die algemeen is drie indekse 
beskikbaar vir skaaprasse, naamlik ’n 
groei-indeks, reproduksie-indeks en ’n 
totale meriete-indeks, wat meestal die 
Logix meriete-indeks (LMI) genoem 

word. Hierdie indekse word uitgedruk as 
relatiewe indekse rondom 100, waar 100 
die gemiddeld van die aktiewe gemete 
diere in die ras is.

’n Standaard afwyking van 12 word 
gebruik, wat beteken dat ’n indeks van 112 
een standaard afwykingseenheid bo die 
aktiewe gemiddeld van die ras is, terwyl ’n 
indeks van 94 ’n standaard afwykingseen-
heid van 0,5 onder die aktiewe gemiddeld 
van die ras is.

Rol van die groei-indeks
Die groei-indeks sluit groei in vir die tydperk 
tot speen of ná speen (afhangende van 
die ras). Die groei-indeks, wat die ná-speen 
gewig insluit, is veral van belang vir boere 
wat hul diere self afrond in plaas daarvan 
om hulle met speen te verkoop. Dit kan ook 
’n belangrike indeks wees om in ag te neem 
wanneer ’n terminale vaar oorweeg word. 
In die geval van ’n terminale vaar is dit nie 
belangrik om vir vrugbare nageslag in die 
teeldoelwit te selekteer nie, aangesien al die 
nageslag geslag word.

Die reproduksie-indeks sluit gewoon-
lik die maternale speengewig, aantal 
lammers wat gespeen is, ouderdom met 
eerste lamming en interlamtydperk in 
as ’n aanduiding van die ooi se algehele 
produktiwiteit. Die ouderdom met eerste 
lamming en interlamtydperk word inge-
sluit om ooie (of ramme wat dogters sal 
teel) te selekteer wat op ’n jong ouder-
dom seksueel volwasse is en gereeld lam. 
Dit is ’n belangrike indeks om te oorweeg 
in die ontwikkeling van ’n moederlyn.

Die totale meriete-indeks (LMI) kombi-
neer al die eienskappe om vir ’n gebalan-
seerde, winsgewende dier te selekteer wat 
vrugbaar is en ’n wenslike vlak van produk-
sie lewer. Dit kombineer ’n swaarder gewig 
(vanweë eie potensiaal en die maternale 
vermoë van die moeders om hul lammers 
te versorg), vroeër seksuele volwassenheid 
en gereelde reproduksie van meervoudige 
lammers. Hierdie waarde is veral belangrik 
vir volhoubaarheid, wat die seleksie van 
goeie, produktiewe vervangingsdiere vir 
die kudde vereis.

Seleksie van wolrasse
Twee seleksie-indekse is vir die wolrasse 
(Merino en Dohne Merino) beskikbaar – die 
relatiewe ekonomiese waarde (REW) en die 
relatiewe ekonomiese waarde vir reproduk-
sie (REW-REP), wat deur die Grootfontein 
Navorsingsinstituut ontwikkel is. 

Albei indekse sluit komponente van 
produksie en reproduksie in, maar die 
REW-REP indeks plaas meer klem op 
reproduksie (totale gewig van lammers 
gespeen) en ’n negatiewe waarde op 
liggaamsgewig. Albei word in rand per 
kleinvee-eenheid uitgedruk, met hoër 
waardes wat op meer wins per kleinvee-
eenheid dui.

Soveel telers as moontlik moet aan 
produksiemeting deelneem vir die doel-
treffende verbetering van kleinveerasse. 
Alle diere in ’n kudde moet gemeet word 
en alle faktore wat ’n verskil in die winsge-
wendheid van die kudde sal maak, moet 
aangeteken word. 

Dit is die enigste manier om bestuur en 
teling op standaard te bring, en om te weet 
en te monitor wat in die kudde gebeur. ’n 
Dier kan sy volle genetiese potensiaal slegs 
in ’n optimale omgewing bereik, maar kan 
nooit beter presteer as wat sy genetiese 
potensiaal toelaat nie.
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