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Stamboek se 
genetiese evaluasies

Die genetiese evaluasie 
van ’n ras behels die 
beraming van teelwaardes 
met behulp van 
internasionaal aanvaarbare 

metodes. Dit sluit ook die beraming van 
oorerfbaarheid en genetiese korrelasies 
tussen eienskappe in. Teelwaardes is die 
mees akkurate hulpmiddel om diere mee 
te selekteer. SA Stamboek gebruik BLUP-
metodiek, wat tans wêreldwyd gebruik 
word vir die beraming van teelwaardes in 
vleis- sowel as melkbeeste, skape, bokke 
en varke. BLUP-metodiek word selfs vir die 
seleksie van bome en visse gebruik.

SA Stamboek doen genetiese 
evaluasies vir vleisbeeste op grond van die 
prestasiemetings van diere vir ekonomies 
belangrike eienskappe. Telers meet hul 
diere volgens die vereistes en riglyne 
gestel deur die Internasionale Komitee vir 
Diere-aantekening (ICAR). Hierdie metings 
word ingesluit vir genetiese evaluasie 
in SA Stamboek se internasionaal 
goedgekeurde evaluasie-metodiek.

SA Stamboek doen genetiese 
evaluasies vir altesaam 25 vleisbeesrasse. 
Die meeste rasse kry elke drie maande – in 
Februarie, Mei, Augustus en November 
– teelwaardes om hul diere mee te 
selekteer of soos deur die spesifieke 
telersgenootskap versoek. Bonsmaratelers 
ontvang byvoorbeeld elke maand 
teelwaardes vir hul diere. 

Akkurate teelwaardes
Dit beteken dat dit vir alle telers moontlik 

is om diere grootliks op teelwaardes te 
selekteer, eerder as op minder akkurate 
fenotipiese metings of die ou bekende 
“indekse”, wat swaar deur die omgewing 
beïnvloed word.

Al die rasse ontvang teelwaardes wat 
belangrik is vir die vergelyking van koeie 
se doeltreffendheid in vleisbeesproduksie. 
Hierdie teelwaardes word saamgestel in 
seleksiewaardes, wat dit maklik maak vir 
veral kommersiële kopers om te weet wat 
die genetiese meriete van stoetbulle is. 

Teelwaardes en seleksiewaardes 
word in indekse met ’n waarde van 100 
uitgedruk, wat die rasgemiddeld van 
die lewende diere in die ras aandui. 
Die koeiwaarde identifiseer koeie wat 
vrugbaar is, maklik kalf, ’n swaar kalf 
speen (weens die kalf se groeivermoë 
sowel as die koei se melkproduksie), en 
waarvan die onderhoudsbehoeftes van 
die koei binne perke is, dus ’n goeie koei-
kalfverhouding by geboorte én speen. 

Koei- en seleksiewaardes
Teelwaardes word gekombineer in 
kalfgemak, kalfgroei, melk, onderhoud 
en vrugbaarheid. Hierdie seleksiewaardes 
word weer gekombineer om die hele dier 
se genetika op te som in ’n enkele syfer, 
nl. die koeiwaarde. Kopers kan dus baie 
presies ’n bul selekteer wat aan die kudde 
se behoeftes voldoen. 

’n Akkuraatheidspersentasie word 
saam met die teelwaardes gepubliseer, 
wat aandui hoeveel inligting beskikbaar 
is vir die beraming van teelwaardes en 

seleksiewaardes. Stoettelers wat bulle in 
naspeense groeitoetse afrond, ontvang 
ook teelwaardes vir groei, voeromset en 
verskeie bouvorm-eienskappe. Hierdie 
teelwaardes word gekombineer in ’n 
groeiwaarde. Dit dui die groeivermoë en 
winsgewendheid van bulle se nageslag op 
die veld of in voerkrale aan. 

Genomiese seleksie
SA Stamboek betree in samewerking met 
verskeie telersgenootskappe en die Beef 
Genomics Programme (BGP) ’n totaal 
nuwe en opwindende veld in diereteling, 
naamlik genomiese seleksie. ’n DNS-
monster van ’n dier word ontleed en ’n 
genomiese profiel word opgestel. Hierdie 
genomiese profiele word gekorreleer met 
prestasiemetings, en verskaf dus ekstra 
inligting vir die beraming van teelwaardes 
vir alle ekonomies belangrike eienskappe. 

Die akkuraatheid van die voorspelling 
van die eienskappe word verhoog en 
is dus belangrik by veral jong diere of 
eienskappe wat geslagsbeperkend is. Die 
rasse wat aan die program deelneem, kan 
dus in die volgende paar jare genomiese 
teelwaardes (GEBV’s) ontvang. 

SA Stamboek se genetiese 
evaluasiediens vir vleisbeeste is dinamies 
en ten volle gerig op Suid-Afrikaanse 
toestande en vereistes. Die insette vanaf 
telersgenootskappe in byvoorbeeld die 
samestelling van koeiwaardes, maar ook 
vir ander ontwikkelings en toepassings, is 
’n integrale deel van die ontwikkelings en 
toepassings.


