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Sinvolle seleksie op die Logix-manier

S
eleksie is die enigste perma-
nente manier vir stoettelers en 
kommersiële veeprodusente 
om hul produksiedoeltreffend-
heid-doelwitte te bereik. Maar 

wat is die goue reëls?
Seleksie is die proses om die regte 

diere as ouers vir die volgende generasie 
te kies. Om geskikte ouers vir die volgende 
generasie suksesvol te identifiseer, is dit 
belangrik dat die keuse gegrond is op 
akkuraat voorspelde teelwaardes, soos 
dié wat beskikbaar is vir rasse wat aante-
kening by SA Stamboek doen.

Seleksie op dié grondslag sal lei tot 
nageslag met gewenste genetiese meriete 
wat hul tydgenote oortref. Die vordering 
met seleksie sal grootliks van manlike 
seleksie afhang, maar ook van die mees 
geskikte manlike diere wat van uitstaande 
vroulike diere gebore is (moeders of 
vaars), geskoei op geslagsbeperkende 

eienskappe wat slegs by vroulike diere 
gemeet kan word, soos kalwingsgemak, 
voorspeense moederlike vermoëns, vrou-
like vrugbaarheid en ’n produktiewe 
kuddelewe.

Stel eerstens ’n teeldoelwit
Suksesvolle seleksie moet met ’n oor-
koepelende doelwit en baie duidelik 
haalbare en realistiese doelwitte begin. 
’n Tipiese oorkoepelende doelwit moet 
in monetêre terme beskryf en aan 
wins verbind word, die hoeveelheid 
en gehalte van die produk in ag neem, 
asook die insette wat vir die produksie 
daarvan nodig is. 

Doelwitte sal telers en kommersiële 
produsente in staat stel om diere wat 
geskik is as ouers vir die volgende gene-
rasie op duidelike maniere te identifiseer. 
Telers sal in staat wees om hul teeldoel-
witte maklik op te stel as hulle van die 
funksies op www.SABeefBulls.com en 
www.SADairyBulls.com gebruik maak.

Toegang tot teelwaardes
Wanneer ’n mens ’n bul of ram sonder 
voorspelde teelwaardes vir die belangrike 
eienskappe wat by jou doelwit inge-
sluit is verkoop, is dit soos om ’n bakkie 
sonder enige spesifikasies te verkoop. 
Die seleksiewaarde sal tipies as wins per 
hektaar vir vroulike vervangingsdiere, 
wins per dier in die voerkraal of afgerond 
ná speen, en/of die eindproduk (karkas 
en vleiseienskappe) uitgedruk word.

’n Goue reël is om die genetiese 
meriete van die diere in jou eie kudde 
te oorweeg voordat ’n manlike dier by 
die kudde gevoeg word. In die meeste 
gevalle moet elke vleisbeesras sy rol in 
die mark duidelik definieer en, ooreen-
komstig, sy doelwitte en teeldoelwitte.

Dit sal dan tipies uitgedruk word in 
waardes soos die bekende koeiwaarde 
(vroulike vervangingswaarde) en/of 
groeiwaarde (waarde van wins vir na- 
speense groei en markafronding). Hierdie 
waardes en die eienskappe wat gebruik 
word om dit te formuleer, word in veiling-
katalogusse gedruk en is ook beskikbaar 
op www.SABeefBulls.com.

Gebruik SABeefBulls en SADairyBulls 
Paringsplanne reflekteer die denke agter 
die vestiging van paringsgroepe. Die 
doeltreffendste manier om die gestelde 
teeldoelwitte te bereik, is om die beste 
met die beste te laat paar, sonder om 
inteling te verhoog in die nageslag wat 
uit die beplande parings voortspruit. Dit 
kan bereik word deur die funksies wat vir 
Logix-gebruikers beskikbaar is, te gebruik.

Seleksie is ’n aaneenlopende proses; 
dit hou nooit op nie. Deurlopende selek-
sie beteken ook deurlopende assessering 
en evaluasie. Telers en kommersiële 
produsente moet die resultate van hul 
besluite en aksies voortdurend meet. 
Winsgewendheid kom in gedrang as 
aantekening en die meet van prestasies 
nie plaasvind nie.
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