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Stamboek Fokus  

Vir meer inligting, kontak SA Stamboek 
by www.studbook.co.za,

info@studbook.co.za of 051 410 0900.

T
eelwaardes is die mees 
akkurate manier om 
meerderwaardige diere binne 
’n kudde en ras te identifiseer 
om behoue te bly en as ouers 

van die volgende generasie te gebruik, 
asook om minderwaardige diere te 
identifiseer vir uitskot. 

Genetiese rangorde
In die LogixMelk genetiese rasontledings 
word alle diere wat in die stamboomlêer 
van die ras ingesluit word, in ’n genetiese 
rangorde geplaas vir elke eienskap 
waarvoor teelwaardes beraam word. Dit 
beteken dat alle diere met metings, al 
hul voorouers tot so ver terug as wat hul 
stambome op Logix vasgelê is, en ook 
alle aktiewe jong bulletjies en versies 
wat geregistreer is op Logix, tot op die 
dag wat die data afgelaai word vir die 
genetiese ontleding, in ’n genetiese 
rangorde vir die ras beskikbaar gestel 
word. 

Figuur 1: Omvattende genetiese ontledings.

LogixMelk genetiese ontledings is gegrond 
op internasionaal goedgekeurde 
genetiese metodologie en behels 
omvattende genetiese ontledings van 
’n hele reeks ekonomies belangrike 
eienskappe (Figuur 1). Internasionale 
(MACE en GMACE) teelwaardes word 
geïnkorporeer vir jong buitelandse bulle, 
wat vergelykbaar is met die genetiese 
vlakke van die Suid-Afrikaanse kuddes.

Genomiese Seleksiediens
SA Stamboek, in samewerking met 
internasionale laboratoriums en CDN in 
Kanada, verskaf ’n Genomiese Seleksiediens 
aan Suid-Afrikaanse telers. Die beraming 
van diere wat aan hierdie diens deelneem, 
se teelwaardes sluit dus ook genomiese 
inligting in, wat die betroubaarheid van 
beraming betekenisvol verhoog. 

Genomies verrykte teelwaardes vir jong 
gegenotipeerde buitelandse bulle word 
ook in die LogixMelk genetiese evaluasies 
ingesluit via Suid-Afrika se deelname 
aan Interbull, vir regverdige vergelyking 
met Suid-Afrikaanse genetiese vlakke. 
SA Stamboek bedryf verder ’n goed 
geadministreerde biobank vir veilige 
bewaring van biologiese monsters vir enige 
spesie, vir toekomstige genotiperings-
moontlikhede. 

SADairybulls.com
Op www.SADairybulls.com, ’n interaktiewe 
webtuiste wat deur SA Stamboek gedryf 
en bestuur word, kan die genetiese 
profiele van die meeste buitelandse en 
nasionale KI-bulle op die Suid-Afrikaanse 
skaal besigtig word. 

Bul-soektogte kan toegepas word op 
grond van amptelike seleksie-indekse 
of volgens ’n teler se eie pasgemaakte 
indeks, saamgestel op grond van sy eie 
teelbeleid. ’n Wye reeks kriteria waaraan 
die bulle moet voldoen (bv. slegs 
genomiese bulle, slegs van die VSA, jonger 
as ’n sekere ouderdom met spesifieke 
uitsluitingsvereistes vir verskillende 
eienskappe) kan gespesifiseer word. 

Vir geregistreerde gebruikers is daar 
ook ’n paringsprogram waar inteling 
van toekomstige nageslag vir spesifieke 
parings bepaal kan word, rangordes van 
die teler se koei- en versgroepe volgens 
’n amptelike of pasgemaakte indeks 
verkry kan word en die beste moontlike 
paringslyste saamgestel kan word vir 
maksimum genetiese vordering volgens 
die gekose seleksie-indeks, maar wat 
minimum inteling tot gevolg sal hê. 

Insiggewende kuddeverslae
Genetiese kuddeverslae word aan alle 
deelnemers voorsien, wat onder andere 
die volgende aandui: 
	 Die huidige genetiese status van die 

kudde in vergelyking met die ras.
	 Die genetiese verandering van die 

kudde oor tyd relatief tot dié van 
die ras.

	 Individuele teelwaardes, seleksie-
indekse en intelingskoëffisiënte vir 
koeie, verse en jong bulle van die 
kudde, asook vir bulle wat as vaders 
gebruik is in die kudde.

	 Assessering van die bulle wat as 
vaders gebruik is in die kudde.

	 Seleksielyste vir die neem 
van maklike en ingeligte 
seleksiebesluite.

	 Tempo van inteling van die kudde in 
vergelyking met dié van die ras.

Genetiese toplyste vir bulle, koeie en 
verse van die ras, asook die genetiese 
rangorde van die kuddes van ’n ras wat 

deelneem aan die LogixMelk 
genetiese ontledings word 
volgens die spesifikasies 
van die rasgenootskappe 
saamgestel en aan die 
genootskappe beskikbaar 
gestel vir publikasie.

LogixMelk teelwaardes stel 
telers in staat om vir hoër produksies, hoër 
vastestofpersentasies, beter weerstand 
teen mastitis en ander infeksies, beter 
funksionaliteit (uiers, hoewe en bene, 
bouvorm), hoër 
vrugbaarheid, hoër 
leeftydproduksie 
en beter langs-
lewendheid te 
selekteer.

Genetiese verbetering = 
Permanente verbetering
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