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Stamboek-dienste kan inteling beperk

I nteling, oftewel die paring van 
diere wat verwant is aan mekaar, 
kan daartoe lei dat ongewenste 
nadelige (resessiewe) gene van 
die populasie in die nageslag 

kombineer, omdat die vader en moeder 
verwant is en albei dus die geen van ’n 
gemeenskaplike voorouer kon ontvang. 

In populasies wat hoog ingeteel is, 
is die waarskynlikheid dat diere met 
genetiese afwykings gebore word dus 
baie groter as in populasies wat minder 
ingeteel is. Verder laat inteling aspekte 
soos produktiwiteit, lewenskragtigheid en 
vrugbaarheid geleidelik afneem, omdat 
die voordelige interaksies tussen verskil-
lende vorms van dieselfde geen verlore 
gaan – dit staan bekend as intelingsverval.  

Genetiese diversiteit
Inteling wat oor baie generasies plaasvind, 
verminder geleidelik die aantal voorouers 
wat in die populasie verteenwoordig is. 
Dit lei daartoe dat genetiese diversiteit 
(variasie) in die populasie verminder. 
Sommige waardevolle gene kan hierdeur 
verlore gaan, terwyl nadelige gene 
gefikseer (vasgelê) word. 

Dit kan daartoe aanleiding gee dat 
telers se vermoë om genetiese vordering 
in produksie-eienskappe te maak, beperk 
word of dat telers hul seleksiedoelwitte 
moet verander, omdat meer klem op by-
voorbeeld vrugbaarheid en lewenskragtig-
heid gelê moet word om die oorlewing 
van die ras te verseker. 

 
Vertraging van inteling
Inteling is altyd ’n groter probleem in 
klein populasies omdat dit moeiliker is om 
manlike en vroulike diere wat nie ver-
want aan mekaar is nie, te paar. Telers kan 
twee maniere gebruik om die tempo van 
inteling te vertraag:
• Die vermeerdering van die aantal 

individue wat gene tot die volgende 
generasie bydra. Die maklikste manier 
om dit te doen, is om die aantal on-
verwante manlike diere wat as vaders 
van die volgende generasie gebruik 
word, te vermeerder.

• Tussen die diere wat as ouers van die 
volgende generasie geselekteer is, 
moet die paring van naby-verwante 
diere vermy word. 

Nuwe Logix-funksie
Om telers hiermee te help, is ’n funksie 
op Logix geskep waarmee parings van 
manlike met vroulike diere toegeken 
word om die minimum inteling in die 
volgende generasie te veroorsaak. 
Vroulike diere van die betrokke teler 
word gekies as moeders van die vol-
gende generasie, enige aktiewe manlike 
diere van die teler of van ander telers 
(of kunsmatige inseminasie-bulle by 
beeste) kan gebruik word as moontlike 
vaders, die parings word gemaak en ’n 
paar interessante verslae word tot die 
beskikking van die teler gestel. Dit is die 
volgende:
• Verwagte intelingslys: Die ver-

wagte inteling van die nageslag 
word getoon vir elke vroulike dier 
met al die gekose manlike diere, 
gerangskik per moeder.

• Verwagte intelingstabel: Die 
verwagte inteling van die nageslag 
vir elke vader- en moeder-kombinasie 
word gelys, gerangskik per vader. 

• Beste parings: In hierdie verslag 
word die paringskombinasies gewys, 
gerangskik van die paring wat die 
minste tot die meeste inteling veroor-
saak, vir elke vroulike dier.

• Vader-opsomming: ’n Opsomming 
word gegee ten opsigte van die 
hoeveelheid en persentasie kere 
wat elke gekose manlike dier toe-
geken is van die beste tot swakste 
paringskombinasie vir die moont-
like parings.

Logix se intelingsfunksie sal ’n be-
duidende rol speel in die bestuur en 
beperking van inteling vir telers wat van 
SA Stamboek se dienste gebruik maak.  

Tabel 1: Toekenning van manlike diere aan vroulike diere, gerangskik van minimum 
tot maksimum inteling wat in die verwagte nageslag sal plaasvind, vanuit Logix se 
nuwe intelingsfunksie.

Moeder rekord Moer ID Moer Naam Keuse 1 Keuse 2 Keuse 3

4789234 ABCD
30634

Charming 
Johanna

Dalton Easel Jambool

80308869 69276103 75639187

6.60% 7.73% 7.94%

4832345 ABCD
40662 Renella Chocs

Jambool Rasp Dalton

75639187 73646705 80308869

6.09% 6.96% 8.34%

4837123 ABCD
40663 Pure Gempy

Jambool Rasp Dalton

75639187 73646705 80308869

6.39% 7.35% 8.89% VP
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