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As produsente en genootskappe hulle
tot genetiese verbetering verbind, behoort
geen kommersiële produsent dit te oorweeg
om sy eie bulle te teel of diere binne enkele
kontemporêre groepe, soos in veldbultoetse
of op-die-plaas-groeitoetse, te selekteer nie.

BEWYSVANWINS
Voorste produsente, telersgenootskappe en
selfs lande aarsel nie om miljoene dollar te
bestee aan navorsing in veebedrywe wat be-
wys van wins kan lewer nie. GRAFIEK 1 toon
as voorbeeld die veeldoelige ekonomiese
indeks vir die Amerikaanse Simmentaler-
genootskap. GRAFIEK 2 toon die individuele
komponente, waaronder geboortegewig,
groei (gewig ná jaar oud) en die gewig van
volwasse koeie oor dié tydperk.
DieAmerikaanseSimmentaler het oor die

afgelope twintig jaar amperVSA$60 (R1080)
wins by elke kalf gevoeg wat gebore is. Dit is
beslis ’n bewys van winsgewendheid.
Die toename in die gemiddelde dollarin-

deks in rasegte Simmentalerbeeste volgens
jaar van geboorte vir die veeldoelige ekono-
miese indeks bring baie eienskappe in aan-
merking. Die neigings van die Amerikaanse
Simmentalers toon verbeterings in byna elke
eienskap,ongeagdie feitdat vandiéeienskap-
pe in baie gevalle negatief gekorreleer is.
Australiese rasse het ook nie agtergebly

nie. Die rasgemiddelde-seleksie-indeks vir
Britse rasse in Australië ( GRAFIEK 3 )het van
sowat A$19 per koei wat in 1990 gepaar is,
verbeter totA$85perkoeiwat in2012gepaar
is. Dit is ’n verbetering van A$66 (R1 180)
per kalf gebore oor ’n tydperk van 12 jaar.
Dit is gelyk aan ’n genetiese verbetering van
231% vir elke koei wat gepaar is.

toon dat 50% van kommersiële produsente
die publikasie van teelwaardes in veilings-
katalogusse as uiters belangrik beskou.
Net 8% van Suid-Afrikaanse produsente

beskounie teelwaardes asbelangrikwanneer
hulle bulle koopnie. In ’n volgendeartikel sal
ons kyk na die genetiese vordering wat som-
mige Suider-Afrikaanse produsente maak.

TEELWAARDESVERSNEL
VORDERING
Wetenskaplikes het onteenseglik bewys dat
die gebruikvanwetenskaplikemetodes (soos
Blup-teelwaardes) vir die seleksie van diere
se impak tot nege keer groter as die seleksie
van diere (gewoonlik bulle of ramme) binne
’n kontemporêre of bestuursgroep is.
Eerstens is die seleksie op grond van die

ou indekse, soos die speenindeks, koei:-
kalf-verhoudingindeks, voeromsettings-
indeks en Kleiber-indeks, inherent proble-
maties,want dit is presieswat dit is, ’n indeks
met ’n teller en ’n noemer.
Wanneer op grond van “ou” indekse ge-

selekteer word, is dit nie moontlik om die
teller van die noemer te skei en die gepaste
gewigstoekenning aandie tweekomponente
in ’n seleksieprogram toe te ken nie. Dit lei
maklik tot ’n ongewenste seleksie-uitkoms.
Wanneer seleksie binne ’n kontemporêre

groep gedoen word, beteken dit diere kan
nie oor plase, jare, geslagte en seisoene heen
vergelyk word nie. Historiese inligting, soos
stamboom en bloedverwante, en die be-
langrikste, die prestasie van die nageslag,
word ook nie in aanmerking geneem nie.
Wanneer diere byeengebring word vir

’n toets (soos ’n veldbul- of fase D-toets)
word die omgewing waarin die diere voor
die toets bestuur was, ook nie aanmerking
geneem nie.
Navorsing in Kanada het getoon dat die

omgewing waarin die diere voor die toets
bestuur is, somsdie belangrikste omgewings-
verskil tussen diere se prestasie kan wees.
As byvoorbeeld op grond van gemiddelde

daaglikse gewigstoename (GDT) geselekteer
word sonder omaanpassings temaak vir die
verband tussen GDT en geboortegewig of
volwassekoeigewig in ’n behoorlik gekon-
strueerde ekonomiese seleksie-indeks, is die
gevolg groter kalwers by geboorte en groter
koeie.Dit is omdat die korrelasie tussenhier- 
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die eienskappehoog is (tussen 60%en80%).
Tussenkalfperiode (TKP) as maatstaf van

vrugbaarheid is ook ’n probleem omdat die
omgewing ’n groot impak op die tussenkalf-
periode het. Só word sekere rasse byvoor-
beeld inmoeiliker omgewings gebruik enhul
vrugbaarheidsmetings, of TKP, kannie direk
met dié van ander rasse vergelyk word nie.
Aan die ander kant kan Blup-teelwaar-

des diere direk oor kuddes en kontemporêre
groepe heen vergelyk.
Die voorwaarde is dat produsente kop-

pelings oor rasse heen verseker deur bulle
(of koeie) te gebruik wat nageslag in ander
kuddes binne die ras het. Dit gebeur maklik
met kunsmatige inseminasie (KI).
Die genetiese evaluasie begin deur eer-

stens vir ouderdom te korrigeer, asook die
ouderdom van die ma. As gevolg van die
“koppelings”wat geskep is, kandit kuddes en
kontemporêre groepe direk en akkuraatmet
mekaar vergelyk (die teorie is verduidelik in
“Visuele beoordeling, gene of kos?”, LBW,
17 Januarie 2017). Die vermoë om alle diere
op die plaas met alle ander diere van die ras
te vergelyk, is ongelooflik.
Peter Massmann, voormalige uitvoeren-

de hoof van die Simbra/Simmentalerver-
eniging, het dikwels aan produsente gesê ’n
genetiese evaluering is in wese een groot
“veldbul- of fase D-toets”, maar baie kragti-
ger omdat alle diere binne die ras direk met
mekaar vergelyk kan word. Dit word ook
oor jare, geslagte en seisoene heen gedoen.
Wyleprof.GertErasmushet dikwels opge-

merk die grootste probleemmet ’n genetiese
evaluasie (Blup) is dat “dit vir die meeste
boere te omvattend is om te verstaan en ook
te aardskuddend is om te glo”.
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