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Stamboek Fokus  

Vir meer inligting, kontak SA Stamboek 
by www.studbook.co.za,

info@studbook.co.za of 051 410 0900.

VP

SABeefBulls.com

Die laaste 30 jaar van 
die vorige eeu het die 
sogenaamde “inligtingsera” 
ingelui. Kenmerkend van 
die tyd waarin ons leef, 

is die skuif waar inligting tot almal se 
beskikking gestel word sodat ingeligte 
besluite geneem kan word. Dit plaas die 
onus op elkeen om nie deur die geweldige 
inligtingsgolf verswelg te word nie, maar 
om die gepaste gedeeltes te identifiseer 
en dit reg te gebruik. Dieselfde geld vir 
diereteelt en genetika. 

Die uitdagings is dus onder andere:
• Hoe moet ek hulpbronne, veral tyd, 

ten beste benut?
• Watter inligting is nuttig en kan 

met vrug gebruik word om oor die 
lang termyn ’n positiewe verskil 
in die winsgewendheid van my 
onderneming te maak?

• Hoe pas die beskikbare genetiese 
materiaal (veral bulle) in by my 
onmiddellike en langtermyn-
doelwitte?

• Wat sal die impak en gevolge van my 
seleksie- en paringsbesluite wees?

 
’n Kragtige webblad
Stamboek se doel is om ’n positiewe 
bydrae tot die langtermyn-
winsgewendheid van veeboerdery te 
maak. Hoewel individuele veeboere 
baat by aantekening en die verwerking 
van data tot bruikbare inligting vir 
bestuursbesluite, is een van die belangrike 
hulpmiddels tot almal se beskikking 

Figuur 1: Seleksiewaardes, voor- 
en na-speengewigeienskappe en 
vrugbaarheidseienskappe.

Geen teler of voornemende koper van 
’n bul (of koei) hoef meer te wonder wat 
die genetiese meriete of teelwaarde van 
’n dier is nie. Boonop kan elke gebruiker, 
op grond van sy eie keuse of doelwit, die 
fasiliteit gebruik om elke dier in die ras te 
besigtig en hulle in voorkeur-rangorde 
te plaas sodat doelwitte bereik kan word, 
sou die dier as teeldier gebruik word.

Noukeurige seleksie
Soektogte na geskikte diere kan op fyn 
detail gegrond word, of baie eenvoudig 

wees. Gebruikers het ’n keuse om die 
BLUP-teelwaardes as maatstaf te stel, 
of om teelwaarde-indekse (waar die 
rasgemiddeld op ’n indekspunt van 100 
vasgestel word en die teelwaardes relatief 
tot die gemiddeld uitgedruk word) of 
selfs seleksiewaardes (soos die koei-, 
groei- of produksiewaarde) te gebruik in 
die soektog na die geskikte teeldier.

Figuur 2: Gradering van verskillende 
koei- en kalfwaardes.

Onmiddellike toegang word tot 
elke dier se stamboom verkry met 
’n gekose eienskap se teelwaarde by 
elke voorvader. In ’n oogwink kan 
waargeneem word of enige dier die 
nasaat is van korrektiewe paring of 
paring van “beste seleksie-kandidate”. 
Die risiko van die seleksie van jong 
diere word ook so beperk.

Die dae van geheimsinnigheid 
oor die waarde van spesifieke 
teeldiere is verby en hulpmiddels is 
beskikbaar om te help met makliker 
besluitneming. SA Stamboek stel 
’n fasiliteit tot beskikking van 
vleisbeestelers en kopers van 
vleisbeesbulle wat die finale besluite 
makliker maak. SABeefBulls.com is dié 
hulpmiddel, so gebruik dit tot jou eie 
voordeel.

SABeefBulls.com. Hierdie kragtige 
webblad bied dag en nag wêreldwye 
gratis toegang tot elke vleisbees wat deel 
vorm van Logix Vleisbeeste se genetiese 
meriete.

is ’n uitstekende hulpmiddel vir telers


