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Die ontwikkeling van 
molekulêre tegnologie 
en die kartering van die 
genoom van plaasdiere het 
tot nuwe ontwikkelings 

vir seleksie en die genetiese verbetering 
van veepopulasies gelei. SA Stamboek 
het ’n unieke Genomiese Seleksiediens 
vir SA Holstein-, Jersey- en Ayrshire-telers 
in werking gestel waardeur die insluiting 
van genomiese inligting van jong diere 
in die beraming van hul teelwaardes 
die betroubaarheid van die beraming 
aansienlik verhoog. 

Die seleksie van jong diere kan dus 
baie meer akkuraat gedoen word, wat 
’n groot finansiële voordeel vir die teler 
inhou, aangesien slegs die verse wat 
aan die kudde se teeldoelwit voldoen, 
grootgemaak hoef te word. Verder 

stel dit die teler in staat om potensiële 
kunsmatige inseminasie (KI)-bulle, 
bulmoeders en embrioskenker-koeie 
op ’n vroeë ouderdom te identifiseer en 
sodanige markte te betree. 

Deelname aan hierdie diens sluit ver-
der die verifiëring van vaderskap in, aan-
gesien die dier se genotipe getoets word 
teenoor die vader – soos dit deur die 
teler op Logix aangedui is – se genotipe. 
Dieselfde geld vir moederskap, indien die 
moeder ook gegenotipeer is.

Direkte genomiese waardes
SA Stamboek se Genomiese Seleksie-
diens word met behulp van die Noord-
Amerikaanse Konsortium se Verwysings-
populasie en in samewerking met die 
Canadian Dairy Network (CDN) gedoen. 
Direkte genomiese waardes (DGV’s) word 
vir Suid-Afrikaanse diere beraam op die 
Kanadese skaal. 

Omdat SA Stamboek namens die 
Suid-Afrikaanse melkrasse aan Interbull 
(internasionale) genetiese ontledings 
deelneem, kan hierdie DGV’s deur mid-
del van Interbull se omskakelingsver-
gelykings na die Suid-Afrikaanse skaal 
omgeskakel word. 

Mid-ouer teelwaardes
Uniek aan SA Stamboek se Genomiese 
Seleksiediens, is die integrasie van die 
omgeskakelde DGV’s met die Suid-
Afrikaanse mid-ouer teelwaardes van 
die betrokke diere. Hierdie integrasie is 
gebaseer op die betroubaarheid van die 
DGV’s sowel as mid-ouer teelwaardes, 

en is noodsaaklik sodat die uitdrukking 
van gene in die Suid-Afrikaanse 
omgewing ook ondervang word. 

Die resultaat van hierdie prosedure is 
genomies verrykte teelwaardes (GEBV’s), 
wat direk met die LogixMelk-teelwaardes  
vergelyk kan word. Telers wat aan SA 
Stamboek se Genomiese Seleksiediens 
deelneem, weet dus presies waar hierdie 
genomies getoetste diere in die rangorde 
van die betrokke kudde, sowel as in die 
totale Suid-Afrikaanse populasie, is. 

Genomiese inligting
Soos wat verwag word, is die grootste 
verbetering in betroubaarheid met die 
insluiting van genomiese inligting by 
die laer oorerfbare eienskappe (onge-
veer 45% toename in betroubaarheid 
vir langslewendheid, vrugbaarheid en 
uiergesondheid by die Holstein), ter-
wyl die betroubaarheid van produksie-
eienskappe met sowat 20% verbeter. 

Die betroubaarheid van die DGV’s 
sal toeneem soos wat meer Suid- 
Afrikaanse diere se genomiese inlig-
ting ingesluit word. 

Totdat genoeg inligting oor geno-
tipes van diere vir die totstandkoming 
van Suid-Afrika se eie verwysings-
populasie beskikbaar raak, bied SA 
Stamboek se Genomiese Seleksie-
diens ’n werkbare alternatief wat Suid-
Afrikaanse genootskappe en telers in 
staat stel om genomiese inligting te 
benut op ’n wyse wat volkome ver-
gelykbaar is met die genetiese vlakke 
van Suid-Afrikaanse populasies.

Telers wat aan SA Stamboek 
se Genomiese Seleksiediens 
deelneem, weet dus presies 

waar hierdie genomies 
getoetste diere in die rangorde 
van die betrokke kudde, sowel 
as in die totale Suid-Afrikaanse 

populasie, is. 
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