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Logix en data-integriteit

Internasionale standaarde 
vereis dat databasisse vir diere-
aantekening ingeboude funksies 
moet hê om die akkuraatheid en 
konsekwentheid van data oor 
die hele lewensiklus daarvan te 
verseker. 

Die Logix-databasis vir diere-aantekening 
voldoen aan hierdie vereistes. Data 
word na Logix gestuur deur verskillende 
bronne, soos die aanlyn Logix-funksie, via 
die Internet, plaassagteware-pakkette en 
programme wat data vaslê.

Alle data inset-lêers is in ’n standaard-
formaat vir verskillende transaksies soos 
geboorte-kennisgewings, kansellasies, 
oordrag van eienaarskap, produksie-
aantekening ens. Dit verseker dat data 
op die plaas bevestig word wanneer dit 
vasgelê word.

Beeste se geboortekennisgewings 
word bv. op plaassagteware vasgelê 
en in die standaardformaat na Logix 
gestuur, waar dit elektronies vasgelê 
word sonder menslike inmenging. 
Geboortekennisgewings wat op Logix 
vasgelê is, word ook aanlyn bevestig terwyl 
dit vasgelê word. Logix en versoenbare 
plaassagtewarepakkette aanvaar slegs 
geldige insette. Opsies van die keuselyste 
verseker dat die korrekte seleksies gemaak 
word. Bevestiging sluit bv. in dat manlike 
diere as vaars geselekteer word en vroulike 
diere as moers. 

Die eienaarskap van die vaar en moer 
word ook teen die databasis bevestig 
om te verseker dat slegs die eienaars van 
ouers nuwe geboortes kan registreer. Slegs 
geldige waardes wat aan die biologiese 
norme voldoen, kan vasgelê word. Gewigte 

word teen die ras-spesifieke parameters 
binne die ouderdomsgroep nagegaan. Die 
minimum en maksimum waardes vir sekere 
eienskappe word ook nagegaan. 

Ingeboude kontrolering
Logix is gebaseer op die beginsel dat 
data geredigeer word voordat dit op die 
databasis toegelaat word. Weens dié rede 
word foutlyste van rekords wat nie aan die 
standaarde en/of logiese en biologiese kon-
trolering voldoen nie, aan die teler terug-
gestuur vir regstelling. Ras-spesifieke para-
meters volgens die ras se grondwet word 
ook gekontroleer en in Logix toegepas.

Redigering en toegangsbeheer
Die redigering van rekords word streng 
beheer en beperk tot slegs ’n paar mense 
met toegang tot ’n spesifieke ras se data. 
Die dataklerk wat met die ras werk, het 
beperkte redigeringsregte, soos geslags-
veranderinge. 

Veranderinge soos herinstellings en 
veranderinge aan geboortedatums word 
slegs met geskrewe toestemming van die 
rasgenootskap toegelaat. Geen redigering 
deur die teler of genootskap word 
toegelaat nie, en alle veranderinge word 
deur die dataklerk gedoen wat vir die ras 
verantwoordelik is, met ’n behoorlike roete 
wat enige tyd geoudit kan word.

Hoe om data-integriteit te verseker
Foute ontstaan in die meeste gevalle met 
die aanvanklike vaslegging van data. Om 
te verseker dat data-integriteit in werking 
is, moet die aantekening van dekinligting 
op die plaas korrek uitgevoer word. Dit is 
die rekord van die moontlike vaar van die 
nageslag. 

Die volgende stap is om die geboorte 
korrek en so gou moontlik daarna aan te 
teken om te verseker dat die korrekte moer 

met die kalf verbind word. Koeie ruil soms 
hul kalwers om as hulle in dieselfde tyd en 
naby mekaar kalf, wat daartoe kan lei dat 
die verkeerde stambome aangeteken word. 
Die beste praktyk is om seker te maak dat 
die kalf so gou moontlik met ’n permanente 
metode van identifikasie gemerk word. 
Tatoeëring is die beste permanente metode 
van identifikasie, aangesien oorplaatjies 
soms kan verloor.

Die korrekte aantekening van ’n kalf se 
geslag is uiters belangrik, aangesien baie 
korreksie-faktore en die toekenning van 
’n kalf aan die korrekte groep tydgenote 
volgens ’n dier se geslag toegepas word. 
Indien die geslag in ’n later stadium 
verander word, moet alle kalwers in die 
groep tydgenote se berekeninge, sowel 
as die kalwers in die teenoorgestelde 
geslagsgroepe s’n, herbereken word.

Berekening van teelwaardes
Die aantekening van die korrekte groepe 
tydgenote en die korrekte gewigte is belang-
rik omdat dit ’n impak op die berekening van 
teelwaardes het. Die teler moet seker maak 
dat die korrekte mates geneem word en dat 
die instrument, soos ’n skaal of maatband, 
akkuraat is en ten alle tye gekalibreer is. 

Indien mates in ’n groep geneem word, 
moet verseker word dat elke dier in die 
groep onder dieselfde toestande gevoed 
en bestuur is. Die kalf van ’n skoukoei kan 
nie saam met die res van die kalwers op die 
plaas geëvalueer word nie, aangesien hulle 
nie dieselfde behandeling ontvang het nie.

Die integriteit van Logix-data begin 
op die plaas en die stelsel sal die res 
uitsorteer. Die Logix-aantekeningstelsel 
het die Internasionale Komitee vir Diere-
aantekening (ICAR) se sertifikaat van 
gehalte ontvang, wat beteken dat dit 
aan die internasionale standaarde vir die 
aantekening van vleisbeeste voldoen.
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