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V
an alle insette wat ’n kleinveeprodusent moet 
lewer, is seleksie gegrond op genetiese meriete, 
die enigste wat ’n verskil in die volgende 
generasie sal maak. In die LogixKleinvee genetiese 
rasontledings word alle diere wat in die stamboom 

van die ras voorkom in die ontleding ingesluit. Al die diere word 
in ’n genetiese rangorde geplaas vir elke eienskap waarvoor 
teelwaardes beraam word. 

Dit beteken dat alle diere met metings, al hul voorouers tot 
sover terug as wat hul stambome op Logix vasgelê is, en ook alle 
aktiewe jong lammers wat op Logix geregistreer is, tot op die dag 
waarop die data afgelaai word vir die genetiese ontleding, in ’n 
genetiese rangorde vir die ras beskikbaar gestel word. Hierdie 
teelwaardes kan gebruik word om diere oor kuddes en oor jare 
met mekaar te vergelyk. 

LogixKleinvee genetiese ontledings is gegrond op BLUP (“best 
linear unbiased prediction”) metodologie, wat wêreldwyd gebruik 
word om genetiese waardes van diere te voorspel. Kleinveerasse 
waarvoor teelwaardes beraam word, is die Boerbok, Dohne 
Merino, Dormer, Dorper, Ile de France, Kalahari Red, Meatmaster, 
Merino, Merino Landskaap, Savanna, SA Vleismerino, Van Rooy en 
Witdorper. 

Teelwaarde-eienskappe
Eienskappe waarvoor teelwaardes beraam word, is:
• Direkte en maternale voorspeen-gewig – Ile de France.
• Direkte en maternale speengewig – alle vleisrasse.
• Direkte naspeen-gewig – alle vleisrasse.
• Aantal lammers gespeen – alle vleisrasse.
• Totale gewig gespeen – alle vleisrasse.
• Ouderdom eerste lamming – Ile de France (in ontwikkeling vir 

die ander rasse).
• Interlamperiode – Ile de France (in ontwikkeling vir die ander 

rasse).
• Liggaamsgewig, 

skoonvagmassa, 
veseldikte en 
stapellengte, 
wolpunt en 
boupunt – 
Merino en Dohne 
Merino. 

Figuur 1: Inteling: Kudde teenoor ras.

Nuwe genetiese verslae, wat reeds deur die Ile de France gebruik 
word, sal die volgende nuttige inligting insluit wat genetiese 
assessering en besluite vir die kleinveeteler baie sal vergemaklik: 
• Die huidige genetiese status van die kudde in vergelyking met 

die ras.
• Die genetiese verandering oor tyd van die kudde relatief tot dié 

van die ras.
• Individuele teelwaardes, seleksie-indekse en intelingskoëffisiënte 

vir ramme en ooie van die kudde, asook vir ramme wat as 
vaders in die kudde gebruik was.

• Assessering van die ramme en ooie wat as vaders en moeders 
in die kudde aangewend is.

• 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 ramme en ooie van die ras vir die 
verskillende seleksie-indekse word ook saamgestel en is op Logix 
beskikbaar. 

LogixKleinvee-teelwaardes stel telers in staat om doeltreffend te 
selekteer, wat ook al hul teeldoelwitte is. Seleksie kan byvoorbeeld 
plaasvind vir hoër of selfs laer liggaamsgewigte, meer en swaarder 
lammers, beter vrugbaarheid en beter woleienskappe (wolrasse).

Logix se intelingsfunksie
’n Nuwe intelingsfunksie is tans in ontwikkeling en sal binnekort 
beskikbaar gestel word. Met hierdie Logix-funksie kan nie net die 
intelingskoëffisiënte van toekomstige nageslag voorspel word 
nie, maar die toekenning van ramme aan geselekteerde ooie 

om inteling in die volgende generasie 
te beperk, word ook aangewys. Dit is ’n 
rewolusionêre hulpmiddel in die hande 
van telers waarmee die behoud van 
genetiese diversiteit op kudde- en rasvlak 
bestuur kan word.  

Figuur 3: Alle diere 
in die kudde.

Figuur 2: Speengewig direk.


