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diere-aantekening
Deur dr Japie van der Westhuizen, SA Stamboek en 

DiereverbeteringsverenigingDie waarde van

M
etings op 
produksiediere is 
seker al so oud soos 
die mensdom self. 
Ons is bekend met 

die Bybelverhaal waar Jacob sy oom 
Laban se skape moes oppas sodat hy 
met sy niggie kon trou. Deur baie skerp 
waarneming, begrip van hoe kleur en 
ander eienskappe oorgeërf word en met 
die byhou van rekords, het hy daarin 
geslaag om die gewenste kleurpatroon 
te teel en so vir hom ’n kudde op te 
bou. Die gange en grafkelders onder 
en binne-in die piramides wys ook 
hoe plaasdiere geïdentifiseer is en, 
in alle waarskynlikheid, hulle goeie 
hoedanighede êrens aangeteken was. 

In die moderne geskiedenis lees ons 
hoe die vader van stoetteling, Robert 
Bakewell, aangeteken het. Hy het duidelik 
die afleiding gemaak dat die destydse 
Longhorn-beeste meer doeltreffende 
vleisproduseerders was. Hy was ook 
suksesvol in die teel van vleisskape 
met die daarstel van die New Leicester-
skaapras. Een van sy volgelinge, Charles 
Colling, het die Korthoring-ras geskep.

’n Mens kan ook die gebruik van 
rekords of aantekening van inligting 
koppel aan ander tegnologiese 
ontwikkeling of die gemak waarmee dit 
gedoen kon word. Die maklikste (en soms 
gehul in een of ander mistiek) is die fisiese 

of visuele voorkoms van diere. Hoewel 
daar verskillende voorkeure is, word dit 
meestal gekoppel aan die funksionaliteit 
van die diere. 

Die aanvang van metings loop saam 
met tegnologie-ontwikkeling of die 
gemak om eienskappe aan te teken. 
Vir vleisbeeste en -skape is die skaal 
natuurlik die belangrikste hulpmiddel. 
Meer kompleks – en afhanklik van 
ander instansies – is metings soos die 
samestelling van melk (bv. proteïen, vet 
en somatiese selle) en wolgehalte (bv. 
veseldikte, variasie en skoonopbrengs). 
In die laaste tyd word eienskappe ook 
gekoppel aan die uitset-inset-verhoudings 
in groei en afronding.

Metings en beskikbare data
Metings van plaasdiere word vir 
hoofsaaklik vier belangrike redes 
aangewend:
• Die daarstel van vaste riglyne 

vir produksiestandaarde – wat 
jy kan verwag in ’n gegewe 
stel omgewingstoestande of 
bestuursvlakke (hoeveelheid melk, 
speengewigte, hoe gereeld koeie kalf, 
wolgewig en veseldikte).

• Produksiesiklusse en die gebruik van 
die inligting vir strategiese beplanning 
en bemarking – sikliese veranderinge 
in produksie, siektetoestande en 
reproduksietempo.

• Ingrepe en aanpassings in 
bestuurspraktyke op kuddevlak, 
om optimale volhoubare produksie 
te verseker. Hoe produseer en 
hoe gesond is groepe diere wat 
aan dieselfde bestuurspraktyke, 
gesondheidsmaatreëls en 
voedingspraktyke blootgestel word in 
vergelyking met ander groepe?

• Gebruik van teelwaardevoorspellings 
om die beste seleksiebesluite te 
neem. 

Die eerste belangrike veranderinge het 
gekom toe die manier van oorerwing 
beter verstaan is. Die aanvanklike werk 
van Gregor Mendel, wat die modus van 
oorerwing van blomkleur van ertjieplante 
verklaar het, was vir jare verberg. 

Watson en Crick het die Nobelprys 
in natuurwetenskappe gewen vir die 
ontdekking van die dubbel-heliks 
(chromosoom) wat die basis van 
oorerwing deur gene dra. Die hartseer 
storie is die miskenning van die werk van 
Rosalind Franklin, wat eintlik deur X-straal 
kristallografie, die beelde van DNS kon 
waarneem, nog voordat Watson en Crick 
die eerste publikasie daargestel het.

Veelvuldige gene
Die geleidelike besef dat die meeste 
eienskappe van ekonomiese waarde 
eintlik deur veelvuldige gene (of 
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gedeeltes van die chromosoom) en ook 
deur omgewingsfaktore beïnvloed word, 
dra by tot die moderne manier om diere 
se genetiese meriete te voorspel. 

Prof Charles Henderson het drie 
belangrike konsepte gebou op die 
ontdekkings en geniale insigte van sy 
tydgenote en voorgangers:
• Verwante diere deel gemeenskaplike 

dele van chromosome (gene, die 
basis van oorerwing van eienskappe).

• Diere se prestasie binne dieselfde 
behandelingsgroepe of omgewing 
is nodig as vergelykingsbasis oor 
wat oorgedra word na die volgende 
geslag.

• Alle verskille in die prestasie tussen 
diere (binne behandelingsgroepe) 
is nie toe te skryf aan oordraagbare 
genetiese verskille nie en die gedeelte 
wat oorgedra word, is afhanklik van 
die oorerflikheid van die betrokke 
eienskap.

Henderson het al hierdie konsepte 
saamgevat in stelle vergelykings wat 
die geneties-oordraagbare gedeelte en 
die uitwerking van die omgewing op 
diereprestasie, saamvat. Hy noem dit 
BLUP (beste liniêre onsydige voorspelling) 
van die diere se ware genetiese meriete 
(of teelwaarde). 

Hierna volg die rekenaar-rewolusie en 
BLUP-modelle is sodanig uitgebrei, dat 
dit die genetiese verwantskap tussen 
eienskappe in ag neem, kurwes soos 
laktasies en groei insluit en faktore wat 
bydra tot speengewig doeltreffend kan 
skei om aan te dui watter gedeelte van 
die verskille veroorsaak word deur die 
koei se melk en watter gedeelte as gevolg 
van verskille in kalwers se groeivermoë is.

Met die daarstel van maniere om 
meer te weet van die genome van 
individuele diere (dus watter basispare 
op chromosome van individue voorkom), 
word die inligting ook by berekeninge 
ingesluit om sogenaamde genomiese 
BLUP-waardes te bereken.

Gebruik van data vir bestuursbesluite
Twee aspekte, naamlik die aanwending 
van aantekening-data vir bestuursbesluite 
en genetiese waarde van diere, is 

waarskynlik van praktiese belang vir 
veeprodusente.

SA Stamboek en ander verskaffers van 
diere-aantekeningsdienste, maak gebruik 
van die data van veeprodusente om hulle 
te help om die regte bestuursbesluite te 
neem. Tradisioneel is melkaantekening 
byvoorbeeld nie optimaal aangewend 
hiervoor nie. Vyf jaar gelede is die 
wêreldrewolusie deur SA Stamboek 
gevolg toe hulle ’n omvattende diens 
daargestel het deur Logix Melk. 

Op grond van die melktoetse en 
aantekening van produksie, sowel as 
aanvaarde praktyk om diere-inligting 
(hittewaarnemings, dekkings, geboortes, 
ouerskappe, ens.) akkuraat aan te teken, 
word melkboere bygestaan om wins 
volhoubaar na te jaag. 

Die inligting stel melkprodusente in staat 
om hulle bestuur te fokus op:
• Gesondheidsbestuur en siektevoor-

koming. 
• Korrekte voedingspraktyke 

en optimale voeding volgens 
winsgewende produksiestelsels, die 
laktasiestadium en die genetiese 
potensiaal van elke koei.

• Vermyding en vroeë opsporing van 
metaboliese steurnisse, selfs voor dit 
klinies sigbaar is.

• Vermyding en optimale bestuur 
van energietekorte, veral vir 
oorgangskoeie en jonger diere.

• Vermyding van melkverliese as gevolg 
van sub-kliniese mastitis of ander 
infektiewe toestande.

• Versekering van maksimum 
pryse vir gelewerde melk deur 
melksamestelling en -gehalte.

• Optimale benutting van infrastruktuur 
soos kripspasie.

• Optimale voersamestelling (bv. 
energiebronne soos stysel en vesel-
samestelling) en vermenging van voer.

Belangrikste aspekte vir telers
Veeboere moet baie duidelike doelwitte 
stel oor hoe die volgende geslag diere 
moet lyk. Hierdie doelwit sal sekerlik wees 
om soveel as moontlik goeie produkte 
met die minste insetkoste te produseer. 

Die koeikudde maak feitlik 100% uit 
van die totale teelkudde en vreet meer 

as 90% van die totale energie van die kos 
wat deur die koei en haar kalf ingeneem 
word, tot op sewe maande. Indien ’n 
mens haar kalf verder deur die voerkraal 
volg, vreet sy steeds meer as 70% van die 
kombinasie se energie. As sy dus oorslaan 
sonder dat daar ’n produk is, is alles ’n 
verlies. 

’n Mens sou die winsverskil tussen 
vleisbeeskoeie kon opsom deur ’n paar 
winsdrywers naamlik kalwingsgemak, 
melk vir haar kalf, groeivermoë van haar 
kalf, hoe vrugbaar sy is (vroeg kalf in die 
kalfseisoen), hoe lank sy produktief sal 
produseer en haar onderhoudsbehoeftes. 

Stamboek se BLUP-teelwaardes maak 
voorsiening vir al die eienskappe wat 
saamgevat word in een winswaarde, 
naamlik koeiwaarde. Koeiwaarde dui die 
genetiese waarde van elke dier aan in 
winsgewendheid per hektaar.

Die basiese metings in ’n 
vleisbeeskudde is die aantekening van 
geboortes, speengewig en die gewig 
van koeie wanneer kalwers gespeen 
word. Logix vir Vleisbeeste maak ook 
voorsiening vir die aantekening van 
dekkings, geboortegewig, gemak van 
kalwing, naspeense gewigte, groeitempo 
van jong bulletjies in groeitoetse, 
voerinname, skrotumomtrek, hoogte, 
liggaamslengte, oogspieroppervlak, 
onderhuidse vetdikte en marmering.

Tegnologiese ontwikkeling
Aantekeningspraktyke en tegnologiese 
ontwikkeling loop hand aan hand. Die 
rewolusie wat deur radiofrekwensie-
oorplaatjies en ander merkers 
meegebring is, is reeds bekend. 

Verder is die interaktiewe gebruik 
van data-uitruiling en die Internet 
ook alledaagse praktyke. Elektroniese 
monitors en komponente meet ook 
al hoe meer gereeld en al hoe meer 
noukeurig. Skale praat met slimfone en 
ruil data uit met sentrale databasisse. 

Met rekenaars wat al hoe vinniger 
word en groeiende bandwydte, is dit nie 
vergesog dat genetiese meriete selfs op 
’n meer gereelde basis sal plaasvind nie. 

Vir meer inligting, kontak dr Japie van der 
Westhuizen by 082 331 9923 of 

japie@studbook.co.za. VP


