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ogix en die ander dienste 
van SA Stamboek bied ’n 
verskeidenheid produkte en 
inligting wat verseker dat die 
regte seleksie- en bestuurs-

besluite tot voordeel van die gebruiker 
gemaak word.

Elkeen het unieke behoeftes, maar die 
volgende aspekte word deur SA Stamboek 
se dienste hanteer:
• Eenvoudige maar volledige data- 

uitruiling vanaf kuddevlak na die 
sentrale Logix-databasis. Dit sorg vir 
gemoedsrus, datasekuriteit en volledig-
heid. Versoenbaarheid met internasio-
nale standaarde is ook die norm.

• Gemoedsrus vir die kopers en verko-
pers van diere. Veilingskatalogusse, 
wat die ware toedrag van sake weer-
spieël waarmee nie mee gepeuter kan 
word nie, is deel van die Logix-dienste 
en -produkte.

• Bestuursverslae vir melkboere help hulle 
met vergelykings vir biologiese norme 
en ander kuddes (“benchmarking”). 
Professionele veekundige adviesdienste 
sorg verder dat voeding, kuddegesond-
heid en ander bestuursinsette winsge-
wende melkproduksie verseker.

• ’n Volledige genetiese en genomiese 
adviesdiens en produkte, geskoei op 
die nuutste wetenskaplike toepassing 
en ontwikkeling. Beide melkboere en 
vleisbeesboere word bemagtig om met 
hulle internasionale eweknieë saam te 
praat en te kompeteer.

• Unieke dienste aan perdeboere en -lief-
hebbers wat skoudeelname en -presta-
sies volledig hanteer deur HorseChamp, 
die interaktiewe skouprogram wat direk 
met die Logix-databasis skakel. Daar is 
nou nuwe moontlikhede vir outoma-
tiese toplyste van hingste en merries op 
grond van prestasies.

• Die samestelling en bereiking van teel-
doelwitte vir melk- en vleisbeestelers 
is binne bereik van alle telers geplaas 
deur die paringsprogramme op 
SADairyBulls.com en SABeefBulls.com. 
Dit stel ook gebruikers, insluitend die 
plaaslike kunsmatige inseminasiebedryf, 
in staat om die genetiese meriete van 
melkbeeste wêreldwyd met die Suid-
Afrikaanse populasie te vergelyk. Dit 
verlaag ook die risiko van telingsbe-
sluite en sorg dat doelwitte sorgvry 
bereik word sonder om inteling die 
hoogte te laat inskiet.

• Die bestuur en selfs die verlaging van 
inteling van nageslag uit beplande 
parings. Die diens is nou volledig deel 
van Logix vir alle spesies.

• Die opdatering en byhou van plaas-
bestuursprogramme is maklik en 

sorgvry. Logix word in werklikheid die 
“wolk” (“cloud”) wat gemoedsrus bied. 

• BLUP-teelwaardes (“best linear 
unbiased prediction”) vir kleinvee 
het reuse-spronge gemaak met die 
inwerkingstelling van nuwe opwin-
dende verslae en die uitbreiding van 
ekonomies-belangrike kenmerke 
waarvoor teelwaardes nou beskikbaar 
geword het.

• Addisionele nuwe opwindende inligting 
uit genomika, wat draers van gewenste 
en ongewenste vorme van gene identi-
fiseer, rassuiwerheid bepaal, ouerskappe 
bo alle twyfel bevestig en vroeg in ’n 
dier se lewe sy genetiese meriete met 
hoë akkuraatheid bepaal.

Leier-veeboere is presies in hulle doelstel-
lings en gebruik die regte hulpmiddels om 
hulle doel te bereik. Dit beteken ook dat 
hulle op ’n slim manier van die nuutste 
tegnologie gebruik moet maak. ’n Alles-in-
een oplossing vir teling en seleksie, sowel 
as om jou kudde aan maatstawwe te meet, 
is ’n sinvolle oplossing.

Deur dr Japie van der Westhuizen, SA Stamboek
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Figuur 1: Logix en die ander dienste 
van SA Stamboek.


