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

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

-
SA Stamboek: In pas met die nuutste wetenskap

E en gepaste definisie van 
“wetenskap” lui: “Wetenskap is 
die navolging van kennis om 
die natuurlike en sosiale wêreld 
beter te verstaan deur metodes, 

gegrond op bewyse, sistematies toe te pas” 
(vry vertaal vanaf www.sciencecouncil.org). 

Vooruitstrewende maatskappye 
bestee tot 20% van hul totale inkomste 
op navorsing en ontwikkeling. Dit is 
gewoonlik tegnologieë wat ons lewens 
die meeste beïnvloed, soos elektroniese 
toerusting, toegang tot inligting, vervoer, 
massa-dataverwerking, gesondheid en 
siektevoorkoming, en ander dinge wat ons 
lewens raak. Ontwikkelings in die landbou 
is nie agterweë gelaat nie. Die teling van 
diere en die wetenskapsonderbou, het met 
rasse skrede vooruit gegaan. 

Toepassings vind teen verskillende 
tempo’s byval by telers en kommersiële 
produsente. ’n Mens sal tipies ’n versprei-
ding kry van boere wat nuwe tegnologie 
begin toepas. Sommige is innoverend, 
aanvaar iets nuuts vinnig en word so deel 
van die voorpunt van die wetenskap, 
terwyl ander eerder ’n houding van 
afwagting inneem.

Navorsing en ontwikkeling
Wat is SA Stamboek se rol in die toe-
passing en aanvaarding van die nuutste 
navorsing en ontwikkeling?

SA Stamboek spits hom hoofsaaklik 
daarop toe om telers van produksie-
stoetdiere toe te rus om die beste produk 
aan kommersiële en ander veeboere te 
lewer. Om dit vol te hou, is dit nodig om 
presies te weet wat die mark van stoettelers 
en kommersiële veeboere vereis. 

Kommersiële veeboere wat volhoubaar 
winsgewend boer, sorg vir ’n volhoubare 
mark vir stoettelers. Die bekende driehoek 
wat die gene-vloei in hoofsaaklik een 
rigting aandui, waar die behoeftes in die 
ander rigting loop, dui hierdie verhouding 
aan. Die toepassing van die nuutste 

wetenskap en die aanvaarding daarvan kan 
ook aan die voorstelling gekoppel word.

SA Stamboek se grootste invloedsfeer 
en impak is tussen stoettelers, maar hierdie 
impak syfer deur tot by elke veeboer, en 
selfs ander rolspelers in die waardeketting 
en die res van die bedryf.

Om te sorg dat Suid-Afrikaanse veeboere 
mededingend bly, moet SA Stamboek in 
pas wees met die nuutste ontwikkelings en 
sorg dat die produkte wat daaruit voortvloei 
praktiese toepassing vind in die bedryf. 
Om dié rede is navorsing en ontwikkeling 
’n wesenlike gedeelte van SA Stamboek se 
bedrywighede en word ’n groot deel van die 
organisasie se hulpbronne daaraan gewy. 

Handige hulpmiddels
Enkele voorbeelde van die nuutste navor-
sing en ontwikkeling, wat reeds deur 
Logix-gebruikers benut word, sluit in:
• Interaktiewe bestuursverslae vir melk-

boere, wat die voeding-, gesondheid-, 
bestuur- en doeltreffendheidstatus van 
die kudde, gedeeltes van die kudde en 
individuele koeie monitor en oplos-
sings bied waar nodig.

• Komplekse modelle, geskoei op toets-
dagrekords, om melkboere in staat 
te stel om die genetiese meriete van 
internasionale bulle met hul kudde 

se koeie te vergelyk op die basis van 
winsgewendheid. Hoewel komplekse 
berekenings gebruik word, wat onder 
andere die insetkoste, uitset en produk-
pryse in ag neem, word dit op verstaan-
bare wyse aan melkboere gebied.

• Komplekse modelle, wat alle faktore in 
ag neem, om vleisbeeste en kleinvee 
in rangorde te plaas op hulle genetiese 
meriete vir winsgewendheid. Hierdie 
waardes is ook tot die beskikking van 
alle kopers en word in veilingskatalo-
gusse aangedui.

• Web-gegronde paringsprogramme 
wat dit vir telers moontlik maak om 
telingsdoelwitte vinnig te bereik 
sonder om genetiese variasie prys te 
gee en inteling te beperk.

• Interaktiewe hulpmiddels om deur 
die databasisse van rasse te soek 
vir die geskikte bul of koei wat aan 
die teeldoelwitte van die gebruiker 
voldoen. In die geval van melkboere 
is daar geen beperking op die land 
van herkoms van ’n kunsmatige 
inseminasie (KI)-bul nie. Enige bul se 
genetiese meriete kan met ’n plaaslike 
melkdier (bul of koei) vergelyk word 
om ’n meer ingeligte besluit te neem.

• Uitgebreide genetiese kuddeverslae vir 
melkbees-, vleisbees- en kleinveetelers, 
wat diagnoses moontlik maak om 
teeldoelwitbereiking vir elke teler 
moontlik te maak.

• Meer gereelde genetiese evaluasies 
sodat telers dadelik seleksiebesluite 
kan neem.

• Inspan van ultrasoniese tegnologie vir 
die bepaling van karkaseienskappe op 
lewende teeldiere sodat dit deel vorm 
van die genetiese evaluasies.

• Insluiting van genomiese inligting 
sodat op ’n jonger ouderdom meer 
akkurate genetiese meriete-voorspel-
lings gemaak kan word vir potensiële 
teeldiere.

Deur dr Japie van der Westhuizen
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Figuur 1: Die driehoek wat die verhou-
ding tussen gene-vloei en behoeftes 
aandui.


