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SA Stamboek se dienste 
aan die perdebedryf

SA Stamboek is die grootste 
geregistreerde registrerende 
owerheid in Suid-Afrika 
wat onder die Dierever-
beteringswet, 1998 (Wet 62 
van 1998) val. Stamboek bied 
sedert sy ontstaan in 1906 
registrasiedienste vir verskeie 
perdetelersgenootskappe 
aan. Die eerste diere wat in 
Volume 1 van die stoetboeke 
aangeteken is, was Hackney-
perde. Die meeste geregistreerde 
perderasse in Suid-Afrika regis-
treer deur SA Stamboek, en slegs 
twee erkende rasse het hul eie 
registrerende owerhede.

Net soos teling oor die jare ontwikkel het, 
het die aantekening- en registrasieproses 
ook verander. Ons is vandag in ’n inlig-
tingsera waar alles elektronies gedoen kan 
word. Stamboek is op die voorpunt van 
ontwikkeling om hierdie administratiewe 
take makliker en doeltreffender te maak, 
van die dae van die indeks-kaartstelsel 
tot vandag se ten volle gerekenariseerde 
stelsels waar inligting deur die Internet 
uitgeruil kan word. 

Die Logix-stelsel
Stamboek gebruik die Logix-stelsel, wat 
elke drie jaar deur die Internasionale 
Komitee vir Diere-aantekening (ICAR) 

geoudit word, met sy akkreditasie wat in 
2016 weereens hernu is. Logix is dus ’n 
wêreldklas stelsel wat aan internasionale 
standaarde voldoen.

Die dataprosesse in die perdewêreld 
was tot onlangs nog baie papier-gedrewe. 
Dit is egter baie ondoeltreffend om so te 
werk en gevolglik is Logix aangepas om 
nou ook deur middel van die Internet 
data met telers op plase te kan uitruil. 
Geboortes en kansellasies kan elektronies 
ingestuur word, waarna dit dan dadelik 
tot die genootskap se kantoor se beskik-
king is. Dit verseker dat die proses doel-
treffender, vinniger en met minder moeite 
uitgevoer kan word.

In die verlede was die registrasies 
net sertifikaat-gedrewe met stamboom-
inligting, maar in die laaste jare is daar 
baie belangstelling in die aantekening 
van die prestasie van diere in verskillende 
dissiplines. Dit het Stamboek genoodsaak 
om ’n skouprogram te ontwikkel wat 
deur enige ras gebruik kan word. Die 
inskrywings vir ’n skou kan elektronies op 
Logix gedoen word en al die administrasie 
van die skou kan deur Logix gedoen 
word, terwyl die uitslae ook direk na Logix 
gestuur word, waar dit op die dier se 
rekord vasgelê word.

Genetiese meriete
Die skou-uitslae kan verder verwerk word 
om byvoorbeeld die genetiese meriete 
van diere te bepaal om sodoende akku-
rater seleksie te kan toepas en telings-
besluite makliker te maak. Tot dusver word 

subjektiewe besluite oorheersend geneem 
in die seleksie en paring van diere. 

Stamboek hoop dat dit in die afsien-
bare toekoms sal verander, sodat die 
prestasie van perde in ag geneem sal word 
in paringsbesluite. Logix beskik ook oor ’n 
fasiliteit om die intelingspersentasie van 
beplande parings vooraf uit te werk om 
seker te maak dat inteling nie plaasvind 
nie. Dit is veral belangrik vir rasse waarvan 
die genepoel klein is.

Die lineêre klassifikasie- en inspeksie-
verslae van perde gaan binnekort op 
Logix geïmplementeer word, waaruit baie 
handige inligting verkry kan word. Dit 
sal die funksionele voorkoms van perde 
kwantifiseer en die inligting kan ook 
gebruik word om te bepaal watter diere 
in die ras toegelaat moet word al dan nie. 
Die inligting kan verder gebruik word om 
die visuele en funksionele foute binne 
’n ras te identifiseer en reg te stel deur 
korrektiewe paring.

Perde-paspoort
Die nuutste perde-paspoort is ontwik-
kel en onlangs in samewerking met die 
Departement van Landbou, Bosbou 
en Visserye (DAFF) vrygestel. Hierdie 
paspoort word nou amptelik aanvaar om 
die beweging van perde na beheerde 
gebiede te monitor en te beheer.

SA Stamboek is ’n beduidende rolspeler 
in die perde-aantekeningbedryf en beplan 
om sy dienste vir die bedryf in die toekoms 
nog verder uit te brei. VP


