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SA Stamboek se 
Genomiese Seleksiediens 
aan LogixMelk-deelnemers

D
ie heel eerste teelwaarde 
wat vir ’n versie of bulletjie 
beraam word, is ’n mid-
ouer teelwaarde omdat 
nog geen metings op die 

dier self beskikbaar is nie. Die grootste 
waarskynlikheid vir nageslag van ’n 
paring is dat die nageslag ’n genetiese 
aanvulling sal ontvang wat baie na aan 
die gemiddeld van die twee ouers se 
teelwaardes sal wees. 

In ’n tradisionele genetiese ontleding 
word die aanname dus gemaak dat 
nageslag presies 50% van elke ouer, en 
dus presies 25% van elke grootouer, 
se gene sal ontvang. Alle nageslag van 
dieselfde ouers ontvang dus presies 
dieselfde mid-ouer teelwaardes. 

Tydens die vorming van sperm- en 
eiselle (meiose) gebeur dit egter dat 
die chromosome van ’n paar (waarvan 
een vanaf die vader en een vanaf die 
moeder oorgedra is), oorkruisings vorm 
en chromosoom-segmente uitgeruil word. 
Dit word gevolg deur die ewekansige 
beweging van die genetiese materiaal 

genetiese opbou van kuddes. 
Genootskappe kan baie baat 

deur deelname aan SA Stamboek se 
Genomiese Seleksiediens, deurdat 
diere op ’n baie vroeë ouderdom op ’n 
rasgrondslag geïdentifiseer kan word 
om te bepaal watter diere aan die ras se 
teelbeleid voldoen, asook om moontlike 
kandidate vir KI-bulle, bulmoeders en 
embrioskenkers te identifiseer. Dit kan die 
genetiese verbetering van ’n ras ’n groot 
hupstoot gee. 

Die voordeel van genomiese seleksie is 
sekerlik die grootste vir KI-maatskappye, 
omdat ’n groot aantal jong bulletjies uit 
die hele populasie gegenotipeer kan 
word, maar slegs die heel bestes, wat op 
’n baie vroeë ouderdom geïdentifiseer 
word, word as KI-bulle grootgemaak. 
Die seleksie-intensiteit wat dus met die 
gebruik van genomiese inligting op jong 
bulletjies toegepas word, is fenomenaal.

Direkte genomiese waardes
Dit is egter belangrik om te weet dat 
die direkte genomiese waardes (DGV’s) 
wat van genomiese inligting beraam 
word, nie deur enige land gepubliseer 
word nie, maar die genomies verrykte 
teelwaardes (GEBV’s) wel. Die GEBV’s is ’n 
kombinasie van die DGV’s met die mid-
ouer teelwaardes, en dit geskied op grond 
van die betroubaarheid van die DGV’s en 
mid-ouer teelwaardes. 

SA Stamboek se Genomiese 
Seleksiediens se GEBV’s is dus ’n 
kombinasie van DGV’s, uitgedruk op 
die Suid-Afrikaanse skaal en mid-ouer 
teelwaardes, soos beraam van die LogixMelk 
genetiese ontledings. Hierdie mid-ouer 
teelwaardes is gegrond op Suid-Afrikaanse 
metings, wat beteken dat LogixMelk-GEBV’s 
die uitdrukking van gene in die Suid-
Afrikaanse omgewing ondervang. 

Dit is die enigste genomiese inligting 
wat direk vergelykbaar is met die Suid-
Afrikaanse melkrasse (Holstein, Jersey 
en Ayrshire) se genetiese vlakke en as 
amptelike genomies verrykte teelwaardes 
aanvaar word. 

na die sperm- en eiselle, sodat daar altyd 
’n unieke kombinasie van gene van die 
grootouerlyne deur die ouerlyn na die 
nageslag oorgedra word.  

Genetiese ontleding
Eers wanneer die nageslag self (in die 
geval van ’n verskalf ) of die nageslag se 
dogters gemeet word (in die geval van ’n 
bulkalf ), kan die dier se unieke genetiese 
toevoeging betroubaar in ’n tradisionele 
genetiese ontleding beraam word. 

Dit is hier waar die insluiting van 
genomiese inligting in ’n genetiese 
ontleding ’n reuse impak maak op 
genetiese vordering in die melkbedryf, 
omdat ’n kalf kort ná geboorte 
gegenotipeer kan word sodat ’n 
genomiese teelwaarde met ’n aansienlik 
hoër betroubaarheid as ’n mid-ouer 
teelwaarde, reeds op ’n baie vroeë 
ouderdom kan aandui watter genetiese 
toevoeging die betrokke dier van sy ouers 
ontvang het.

SA Stamboek se Genomiese 
Seleksiediens bied dus hierdie voordeel 
aan LogixMelk-deelnemers, genootskappe 
en kunsmatige inseminasie (KI)-
maatskappye, om Suid-Afrikaanse diere 
se genomiese inligting in die LogixMelk 
genetiese ontledings te laat insluit, wat 
die betroubare seleksie van diere op ’n 
baie vroeë ouderdom moontlik maak. 

Opbou van kuddes
Telers wat van dié diens gebruik maak, 
weet dus vroeg in die verse se lewens 
watter verse hoë genetiese potensiaal 
het vir grootmaak en vervanging, en 
watter uitgeskot moet word. Dit speel 
dus ’n beduidende rol in die ekonomie en 

Oorkruising vind plaas tydens sperm- en 
eiselvorming tussen chromosome van ’n 
paar, wat veroorsaak dat ’n unieke kombinasie 
gene na die nageslag oorgedra word.
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