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S
uid-Afrikaanse melk- en vleis-
beestelers kan al ’n geruime tyd 
toegang kry tot die genomiese 
inligting van hul potensiële 
teeldiere. Die eerste moderne 

telingsrewolusie het plaasgevind nadat 
Robert Bakewell (1725 tot 1795) opgemerk 
het: “Like begets like.” Met ander woorde, 
die kans is beter om goeie nageslag te teel 
uit ouers wat beter presteer, as die gemid-
delde prestasie van ander potensiële ouers.

Die tweede moderne telingsrewolusie 
het plaasgevind nadat besef is dat daar 
steeds variasie is in die genetiese meriete 
van diere wat verwant is. Met ander woorde: 
“Like does not always beget like” (Jay L Lush, 
1896 tot 1982). Die prestasie van elke dier 
moet dus met sy tydgenote vergelyk word 
om die afwykings van die verwagte pres-
tasie waar te neem, ongeag of ’n dier uit ’n 
“goeie” of “swak” familie kom. 

Lush self was ook ’n voorloper daarvan 
om te definieer dat nie alle voordeel wat 
’n teeldier bo sy tydgenote het net so 
oorgedra word na die nageslag nie, omdat 
dit afhanklik is van die oorerflikheid van 
die eienskap.

Waarde van BLUP-syfers
Charles Henderson (1911 tot 1989) het 
vir die grootste rewolusie gesorg deur al 
die inligting saam te vat in ’n stel verge-
lykings wat die waarde van teeldiere as 
ouers nóg akkurater kon voorspel. Hierdie 
(beste) objektiewe voorspellings het in die 
volksmond as BLUP (“best linear unbiased 
prediction”) bekend geword.

Een beperking is om die waarde van diere 
akkuraat te voorspel sonder dat die betrokke 

dier self vir die eienskap gemeet is. Dit is veral 
waar eienskappe geslagsbeperkend is (soos 
melk, vroulike vrugbaarheid en skro-
tumomtrek), waar die dier nog te jonk 
was om gemeet te word (kuddelewe en 
kalfinterval), of die metings te moeilik 
of duur is en net ’n beperkte aantal 
diere gemeet kon word (voerinname 
en siekteweerstand).

Die nuutste rewolusie is die 
insluiting van genomiese inligting 
in teelwaardevoorspellings. Dit 
fokus op hierdie behoefte. Die heel 
nuutste tegnologie, wat deur SA 
Stamboek gebruik word, voorspel 
genetiese meriete op grond van die 
werklike genetiese verwantskappe 
tussen diere. Genoominligting wys 
juis presies watter gedeeltes van die 
genetiese samestelling tussen diere 
(in dieselfde ras) identies is.

Akkuraatheid van teelwaardes
Hoewel die grootste doel van die 
gebruik van genomiese inligting is om 
die akkuraatheid van teelwaardes vir 
jong diere te verhoog, of geslagsbe-
perkend is of dalk nog nie gemeet kon 
word nie, bied SA Stamboek se geno-
miese dienste ook talle ander voordele 
vir gebruikers.

Suid-Afrikaanse melk- en vleisbees-
telers kan nou ook genomiese inligting 
gebruik om ouerskappe 100% op te los 
of selfs deur die ras se databasis vir die 
regte ouer te soek (mits hy of sy geno-
mies getoets is). Genomika bied 100% 
naspeurbaarheid en dui op ongewenste 
of selfs letale mutasies (vorms van gene), 

wat selfs tot kongenitale (aangebore) 
afwykings aanleiding kan gee.

Genetiese verwantskappe
Nuwe opwindende ontwikkelings is 
om genomiese inligting te gebruik in 
paringsadvies, wat inteling laag hou, maar 
’n akkurate aanduiding gee om doelwitte 
te bereik. Aangesien genomiese inligting 
ook die werklike genetiese verwant-
skappe weergee, is dit nou ook moontlik 
om presies te bepaal hoe rassuiwer elke 
getoetste dier is (mits die betrokke telers-
genootskap vooraf bepaal het waar die 
grense van aanvaarding lê).

Genomiese toetsing is dus die vol-
gende baie belangrike stap in die pre-
sisiebestuur van teeldiere. Tans bied SA 
Stamboek genomiese seleksiedienste 
vir drie melkrasse en drie vleisbeesrasse, 
asook ander genomiese dienste vir nog 
vyf vleisbeesrasse.

Deur dr Japie van der Westhuizen, SA Stamboek
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Figuur 1: Die voordele van genetika.


