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Rol van ’n

In die Diereverbeteringswet, 1998 (Wet 62 
van 1998) word ’n dieretelersgenootskap 
as volg gedefinieer: “Dit is ’n groep 
persone wat die teelt, aantekening of 
registrasie, die genetiese verbetering en 
die gebruik van ’n soort dier of ’n dier van 
’n vermelde ras van daardie soort dier 
bevorder, wat rasstandaarde bepaal en 
toepas, wat in sy uitsluitlike diskresie die 
aantekening of registrasie van ’n dier of ’n 
vermelde ras van ’n soort dier geteel in of 
ingevoer na die Republiek aanbeveel en 
wat ingevolge die wet geregistreer is.”

Verskillende rasse het deur die eeue 
ontwikkel op grond van sekere spesifieke 
produksie-eienskappe en kenmerke, 
voorkoms, aanpasbaarheid in sekere 
omgewings en dies meer, wat een ras 
uniek maak teenoor ’n ander.

Indien hierdie unieke eienskappe en 
kenmerke nie in stand gehou word nie, 
kan die grootste verskille tussen rasse 
oor tyd verdwyn. Dit kan tot gevolg hê 
dat genetiese produksieverbetering kan 
stagneer – nie net binne ’n ras nie, maar 
ook tussen rasse.

Basis van seleksie
Die variasie in gemete produksie-
eienskappe tussen diere is die basis 
van seleksie. Die effek van heterose 
(basterkrag), wat die gevolg is van 
doelgerigte kruisteling, is juis ook groter 
hoe groter die genetiese verskille is 
tussen die rasse wat gekruis word. 

Die produksievoordele van kruisteling 
sal dus ook benadeel word as die verskille 
tussen rasse nie in stand gehou word nie. 

dieretelersgenootskap
Dit is onder andere waarom dit belangrik 
is dat rasse se uniekhede in stand gehou 
en verder verbeter word.

Sonder telersgenootskappe, wat 
hierdie unieke eienskappe in stand 
moet hou, voortdurend moet evalueer 
en deur ’n gestruktureerde teeltbeleid 
verder moet verbeter, sal hierdie 
noodsaaklike rasverskille nie oor die 
lang termyn voortbestaan nie.

Verantwoordelikhede
’n Dieretelersgenootskap se 
verantwoordelikheid is dus:
• Rasidentifikasie.

• Uniekheid van ras.
• Doel van ras.

• Verbetering van ras met behoud 
van unieke eienskappe.
• Rasstandaarde – gedissiplineerde 

toepassing daarvan.
• Bevestiging van die noodsaaklik-

heid van betroubare 
produksiemeting en die gebruik 
van die inligting wat verkry is, in 
seleksie.

• Doelgerigte teeltbeleid – ken 

mark en behoeftes in bedryf 
en bly op hoogte van jongste 
veekundige bevindinge.

• Rasbevordering.
• Ras moet progressief bevorder 

en bemark word.
• Koste-doeltreffende bestuur van 

genootskap. Die genootskap moet 
’n “tuiste” vir telers wees, met goeie 
administrasie en dienslewering, ten 
opsigte van:
• Finansiële bestuur.
• Teeltbeleid-bestuur.
• Raad as verteenwoordigers van 

lede.
• Funksionele komitees met 

verantwoordelike terugvoering.
• Kantooradministrasie en 

dienslewering.
• Behoorlike reël van 

vergaderings en hou van 
notules.

• Tydige kennisgewings.
• Reël van inspeksies/skoue.
• Opleiding van telers deur 

kursusse en boeredae.

Bewaarders van hulpbronne
In ’n referaat by ’n kongres van die 
International Committee for Animal 
Recording (ICAR) is die volgende 
stelling gemaak: “Telersgenootskappe 
is die bewaarders en ontwikkelaars 
van twee waardevolle hulpbronne: 
Die rasse wat hulle verteenwoordig en 
die mense wat met hulle geassosieer 
is deur hul gemeenskaplike 
belangstelling en entoesiasme.”

Die genootskap 
moet ’n “tuiste” vir 
telers wees, met 

goeie administrasie 
en dienslewering.


