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S
oos alles waarby tegnologie
betrokke is, gaan die vinnige
vooruitgang in genetiese ver-
betering in die landbouveesek-
tor onverpoos voort.

Dit is alombekend dat hoen-
der- en varkvleis rooivleis ver-

bygesteek het as die voorkeurvorm van pro-
teïen om die wêreldbevolking te voed.

Genetici en genetiese verbetering het dit

sal dit die verantwoordelikheid van weten-
skaplikes en genetici met die samewerking
van leierboere wees om hierdie moeilik
meetbare eienskappe geneties aan te dryf.

Die genetiese verbetering wat gemaak
word, is werklik en kan gemeet word. Waar
laat dit dus die veebedryf?

DAAR IS VORDERING, MAAR . . .
Die feit dat vee dikwels in strawwe en veran-
derende omgewings grootgemaak word, en
daar dikwels tradisionele pleks van weten-
skaplike benaderings tot teling gevolg word,
beteken dat die veebedryf agter raak verge-
leke met hul mededingers.

In die hoender- en melkbedryf is groot
maatskappye betrokke, maar die veebedryf
is nog in die hande van produsente.

Die werk wat dit van individuele stoetpro-
dusente vereis om die administrasie van ’n
stoetery te behartig en om aan behoorlike
kontemporêre groeperings te voldoen, gene-
tiese koppelings oor kuddes heen te skep en
die ekonomies belangrike eienskappe soos
groei, vrugbaarheid, karkas- en voerdoeltref-
fendheid te meet, word dikwels as ’n hinder-
nis en te duur beskou. (’n Kontemporêre of
bestuursgroep is ’n groep diere uit dieselfde
kudde, van dieselfde ras en geslag, en in die-
selfde jaar en seisoen gebore.)

Vordering word egter gemaak. Van die
groot Amerikaanse stoetprodusente verkoop
nou 1 000 tot 4 000 bulle op hul eie pro-
duksieveilings, en vertrou op wetenskaplike
veeteeltseleksiebeginsels om te verseker dat
die genetiese voordele na die kommersiële
bedryf oorgedra word.

Van hierdie bulle het byvoorbeeld ’n voer-
omsetting van 3,5 kg, groeitempo van heel-
wat meer as 2 kg per dag en hulle produseer
kleiner koeie wat by hul omgewing aangepas
is met bogemiddelde speengewigte.

Suider-Afrikaanse produsente sien ook op
veilings die voordele van diere met goeie
prestasiedata en ’n goeie premie word vir
hierdie diere betaal.

’n Onlangse studie deur prof. Frikkie Maré
van die Universiteit van die Vrystaat het ge-

reggekry dat braaihoenders deesdae net ’n
vyfde van die kos eet wat hulle dekades ge-
lede geëet het. Hulle het ’n voeromsetting
(VO) van 1,7 kg, en hul liggaamsgewig het
ook in minder as 45 dae van 0,9 kg tot 4,2 kg
toeneem. In die melkbedryf het melkproduk-
sie van Holstein- én Jerseybeeste die laaste
drie tot vier dekades verdubbel.

Nou het die klem verskuif na langlewend-
heid en gesondheidseienskappe. Weereens

Vermy kortpaaie vir genetiese
verbetering op lang termyn
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As rasgenootskappe hulle tot genetiese verbetering met behulp van teel
waardes verbind, behoort geen kommersiële produsent dit te oorweeg om
hul eie bulle te teel nie, want teelwaardes se impak op genetiese vordering is
tot nege keer groter as die seleksie van diere binne ’n enkele bestuursgroep.

Heelwat vordering is al by die Simbra-ras in Suid-Afrika gemaak met groter winsgewendheid
as gevolg van die benutting van teelwaardes by die seleksie van diere in ’n kontemporêre of
bestuursgroep. FOTO:LBW-ARGIEF


