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1. Wat is ‘n Teelwaarde?

Ekonomies belangrike eienskappe, soos groei, vrugbaarheid en doeltreffendheid, word deur ‘n
klomp gene beïnvloed. Elkeen van hierdie gene lewer ‘n bydrae tot die uitdrukking van die eienskap,
sodat die dier se genetiese potensiaal deur die kumulatiewe effek van al die gene bepaal word.
Hierdie eienskappe word egter ook deur die omgewing beïnvloed, sodat dit moeilik is om te weet of
‘n dier ‘n goeie meting het as gevolg van sy genetiese potensiaal of as gevolg van die omgewing
waaraan hy blootgestel was. Omgewingsfaktore kan fisies van aard wees, bv. die klimaat, bestuur,
voeding wat die dier ontvang het, maar ook fisiologies, bv. die geslag van die dier, ouderdom waarop
die dier gemeet is, ouderdom van die moeder ens.

Wanneer ‘n mens dus na metings van diere kyk, moet mens altyd onthou dat ‘n meting die
kombinasie van ‘n dier se eie genetiese potensiaal en die omgewingsfaktore is waaraan die dier
blootgestel was. Die teelwaarde van ‘n dier vir ‘n eienskap is dan die voorspelling van daardie deel
van ‘n dier se meting wat as gevolg van sy eie genetiese potensiaal is en staan algemeen bekend as
‘n EBV (Estimated Breeding Value). Die statistiese metodologie wat gebruik word om hierdie
voorspellings te maak, word BLUP genoem – Best Linear Unbiased Prediction - die metodologie wat
al vir baie jare met groot sukses wêreldwyd gebruik word. Teelwaardes is die akkuraatste inligting
waarmee diere geselekteer kan word.

2. Wat se inligting word gebruik vir die voorspelling van teelwaardes?

Teelwaarde voorspelling berus op 3 bronne van inligting : metings, stamboom-inligting en genetiese
parameters (oorerfbaarhede en genetiese korrelasies tussen die eienskappe). Wanneer
genoegsame metings vir ’n ras oor generasies beskikbaar is met voldoende stamboom-inligting, kan
die oorerfbaarhede en genetiese korrelasies vir en tussen eienskappe van die ras bepaal word. Met
dit in plek kan teelwaardes vir die ras beraam word.

Fig 1: Die meting van ‘n dier word
bepaal deur sy genetiese

potensiaal sowel as die omgewing
waaraan hy blootgestel word.
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Fig 3: BLUP gebruik die afwyking van die
metings van diere vanf die gemiddeld van die

kontemporêre groep nadat regstellings vir
verskille in geslag, ouderdom, geboorte- en

grootmaak status en moederouderdom
gedoen is. Daardeur word die effek van die

omgewing uitgehaal.

2.1 Die gebruik van metings in teelwaarde-beraming

BLUP moet die effek van die omgewing uithaal sodat die genetiese potensiaal van die dier vasgestel
kan word. Dit word gedoen deur middel van die kontemporêre groep konsep : Slegs diere wat aan
dieselfde omgewingstoestande blootgestel was, word met mekaar vergelyk. Verskille wat nog steeds
tussen sulke diere voorkom, is dan geneties van aard. Die inligting wat gebruik word om diere in
kontemporêre groepe in te deel, word deur die teler self verskaf, bv. lammers wat in dieselfde
verwyingsgroep vir speen gemeet is en wat dieselfde bestuurs- en omgewingskodes ontvang het, sal
deur BLUP as ‘n kontemporêre groep gesien en vergelyk word om hulle genetiese potensiaal te
bepaal.  Regstellings vir verskille in geslag, ouderdom, geboorte-status, grootmaak-status en moeder
ouderdom word gemaak, sodat die speelveld gelyk is tussen die lammers van so ‘n kontemporêre
groep voordat genetiese verskille vasgestel word. BLUP bepaal die gemiddeld van die groep en werk
dan uit hoe elke dier se meting afwyk vanaf die gemiddeld. Teelwaardes kan dus gebruik word om
diere oor kuddes en oor jare met mekaar te vergelyk, omdat BLUP nie die metings self gebruik nie,
maar die afwykings vanaf die gemiddeld van die kontemporêre groepe. Sou so ‘n kontemporêre
groep in ‘n baie beter omgewing gemeet gewees het, sou almal se metings baie beter gewees het,
maar hulle afwyking vanaf die gemiddeld van die groep sou dieselfde gebly het.

Fig 2: Om teelwaardes te beraam,
word metings en stamboom-inligting
benodig. Daarmee word die genetie-
se parameters (oorerfbaarhede en
genetiese korrelasies) van die ras
vasgestel en met dié 3 bronne van

inligting kan teelwaardes vir die ras
beraam word.
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Dit is egter baie belangrik om die volgende te onthou met die samestelling van kontemporêre
groepe:

1) Kontemporêre groepe moet altyd die regverdige vergelyking tussen diere toelaat. Diere wat siek
was of beter voer/behandeling ontvang het, moet in ander kontemporêre groepe geplaas word
(deur van verwysings-, bestuurs- en omgewingskodes gebruik te maak), anders benadeel dit al die
diere in daardie groep se afwyking vanaf die gemiddeld.

2) Kontemporêre groepe moet so groot as moontlik wees sonder om regverdige vergelyking in
gedrang te bring. As ‘n duimreël word aanbeveel dat nie minder as 5 diere in ‘n kontemporêre groep
moet wees nie.

3) Alle diere van die kudde moet gemeet word, sodat die volle variasie wat in die kudde bestaan,
gebruik kan word. Meting van slegs die beste diere lei daartoe dat die gemiddeld van die groep hoër
raak en die afwyking vanaf die gemiddeld van die beter diere laer is. Vir jou beste diere om dus tot
hulle reg te kom in die genetiese ontleding, moet die swak diere juis ingesluit word.

4) Ten minste 2 ramme se nageslag moet in dieselfde kontemporêre groep gemeet word, anders kan
BLUP nie die nageslag se metings gebruik vir die ramme se teelwaarde-beraming nie.

2.2 Die gebruik van stamboom-inligting in teelwaarde-beraming

Stamboom-inligting in ‘n genetiese ontleding berus op die beginsel dat verwante diere identiese
gene deel en word aangewend om :

1) Die genetiese vlak waarteen die dier ingesluit word, te bepaal.
2) Inligting van verwantes saam te bind vir meer akkurate voorspellings.
3) Die genetiese rangorde van die ras te bepaal.

2.2.1 Bepaling van die genetiese vlak van ‘n dier

Die heel eerste teelwaarde wat ‘n jong dier ontvang voordat hy/sy nog self gemeet is, is sy/haar mid-
ouer teelwaarde, wat bloot die gemiddeld is tussen die vader en moeder se teelwaardes vir die
betrokke eienskap, omdat dit die grootste waarskynlikheid is van wat die genetiese komplement was
wat die diertjie vanaf sy ouers ontvang het. Eers wanneer die dier self gemeet is, kan vasgestel word
hoe die dier vanaf sy mid-ouer waarde afwyk.

Fig 4: Wanneer die dier nog nie self gemeet is
vir ‘n eienskap nie, ontvang hy/sy ‘n mid-ouer
teelwaarde, wat die gemiddeld van die ouers
se teelwaardes is en dus die genetiese vlak is

waarmee hy/sy in die ontleding inkom.
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Fig 5: Verwante diere deel
dieselfde gene wat dit moontlik

maak om inligting van verwantes
aan mekaar te koppel, vir meer

akkurate voorspelling van
teelwaardes.

2.2.2 Saambind van inligting van verwantes

Verwante diere deel dieselfde gene, bv. ‘n ouer dra 50% van
sy gene oor aan sy nageslag of halfsibbe deel gemiddeld 25%
gene met mekaar. ‘n Dier het dus baie verwantes wat ook in
kontemporêre groepe gemeet was en al hierdie inligting word
in ag geneem wanneer die teelwaarde van die dier voorspel
word. Dit is waarom dit soms gebeur dat ‘n dier se
teelwaarde verander sodra sy nageslag se metings in die
genetiese ontleding ingesluit word, veral in gevalle waar die
kontemporêre groep waarin die dier self gemeet was, nie
korrek saamgestel was nie.

Die vloei van inligting werk in beide rigtings, met ander
woorde nageslag se metings dra by tot die voorspelling van
hulle ouer se teelwaardes, terwyl ouers se inligting bydrae tot
die voorspelling van hulle nageslag se inligting. Ouers en
nageslag deel 50% gene, wat beteken dat 1 nageslag se
meting net so belangrik as 1 ouer se meting is. Vir ‘n ram met
baie gemete nageslag, sal die ouers se metings dus nie meer
‘n groot bydrae lewer nie.

2.2.3 Bepaling van die genetiese rangorde

Diere wat nageslag in verskillende kuddes het vorm genetiese koppelings en stel BLUP in staat om
die genetiese vlakke van kuddes ten opsigte van mekaar te kan vasstel en die genetiese rangorde
van die ras te kan bepaal.  Dit is daarom belangrik om op ‘n gereelde basis ramme wat in ander
kuddes gebruik was, ook in jou kudde te gebruik en die ram darem ook toe te laat om die volle
genetiese variasie wat hy kan teel, in jou kudde te laat uitdruk. Omdat verwante diere identiese
gene deel, word genetiese koppeling ook gevorm wanneer seuns/dogters/kleinseuns ens.  van
ramme wat in ander kuddes gebruik was, in jou kudde gebruik word, asook deur die inkoop of
verkoop van diere vanaf of na ander kuddes toe wat ook produksie-meting doen.

Fig 6: Genetiese koppeling is noodsaaklik vir
die bepaling van die genetiese rangorde van

die ras en kan verkry word deur van KI-
ramme gebruik te maak, asook die koop en

verkoop van diere tussen kuddes wat
produksie-meting doen.
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3. Akkuraatheid van teelwaardes

‘n Teelwaarde is ‘n beraming van die genetiese meriete van die dier vir ‘n sekere eienskap. BLUP
maak van alle moontlike inligting gebruik om hierdie teelwaardes so akkuraat as moontlik te
voorspel. Maar hoe akkuraat is hierdie beramings werklik?

Daar is ‘n hele aantal fakore wat die akkuraatheid van teelwaardes beïnvloed, byvoorbeeld :

 Is die dier se ouers bekend?
 Hoeveel gemete verwantes is daar van die dier?
 Was die dier self gemeet vir die eienskap?
 Hoe groot was die kontemporêre groep waarin die dier gemeet was?
 Hoeveel vaders is verteenwoordig in die kontemporêre groep waarin die dier gemeet was?
 Hoe akkuraat is die metings geneem?
 Hoe volledig en korrek is die stamboominligting van die ras?
 Hoe sterk is die genetiese koppeling tussen die kuddes van die ras?
 Wat is die proporsionele deelname van ‘n ras aan Produksie Metings?
 Wat is die oorerfbaarheid van die eienskap?
 Hoe omvattend is die genetiese model wat gebruik word om die teelwaardes te beraam? Die

insluiting van genetiese korrelasies in meer-eienskap modelle verhoog byvoorbeeld die
akkuraathede van al die eienskappe wat ingesluit is in diemodel.

Om vir die teler ‘n aanduiding te gee van hoe akkuraat die teelwaarde beramings was, word ‘n
akkuraatheidsyfer saam met elke teelwaarde gepubliseer. Die akkuraatheid is ‘n persentasie tussen
0% en 100% wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was en wat die kwaliteit van die inligting was in
die beraming van daardie spesifieke teelwaarde.

Die oorerfbaarheid van die eienskap het ‘n groot invloed op die betroubaarheid van die teelwaarde.
Hoe hoër die oorerfbaarheid van die eienskap, hoe hoër sal die akkuraatheid wees waarmee die
teelwaarde voorspel word. Dit kan veral gesien word by die akkuraathede van die produksie
eienskappe, wat matig oorerfbaar is, versus dié van die reproduksie eienskappe, wat laag oorerfbaar
is. Baie meer nageslag moet gemeet word by die reproduksie eienskappe om dieselfde akkuraatheid
as die produksie eienskappe te bereik.

Die akkuraatheid dui aan hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die teelwaarde

Daar is ‘n groot komponent van die akkuraatheid van teelwaardes wat in die hande van
die teler self rus

Hoe hoër die oorerfbaarheid van die eienskap, hoe akkurater die teelwaarde beraming
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Dit stel dus die teler in staat om te weet met watter risiko die teelwaarde gebruik kan word:

Teelwaardes met lae akkuraathede kan nog baie verander (beter of slegter word) soos meer inligting
oor die dier in opvolgende ontledings ingesluit word, terwyl teelwaardes met hoë akkuraathede baie
min sal verander soos meer inligting ingesluit word.

In die onderstaande figuur word die bydrae van inligting tot die akkuraatheid van beraming
aangedui. Wanneer onvolledige stamboominligting vir ‘n diere wat nie gemeet is nie, beskikbaar is,
sal akkuraatheid van beraming baie laag wees (<20%). Met volledige stamboominligting sonder
metings kan akkuraathede van 30-40% verwag word. Wanneer die dier gemeet word, is die
akkuraatheid van beraming gelyk aan die vierkantswortel van die oorerfbaarheid (bv. as
oorerfbaarheid van eienskap=25%, dan is akkuraatheid = 50%). Daarna laat metings van nageslag die
akkuraatheid gelydelik toeneem totdat die akkuraatheid grootliks deur die nageslag se metings
bepaal word.

Fig 7: Teelwaardes met lae akkuraathede se omvang van verandering is baie groter as
teelwaardes wat ‘n hoë akkuraatheid het wanneer die beraming daarvan op meer

inligting gebaseer word. Teelwaardes met lae akkuraathede kan dus nog baie verander
(beter of slegter word) wanneer nuwe inligting in die genetiese ontleding ingesluit word.
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10%

80%

99%

Fig 8 : Die bydrae van inligting tot die vlak van akkuraatheid van beraming.
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As ‘n riglyn kan ons sê dat teelwaardes met ‘n akkuraatheid van bo 85% baie min sal verander, 70-
85% betroubaarhede se teelwaardes gee al ‘n baie goeie aanduiding van die dier se genetiese
meriete, maar veranderings (op- of afwaarts) kan nog verwag word, terwyl teelwaardes met
akkuraathede van laer as 70% nog redelik kan verander.

4. Tipe Teelwaardes

Vir die SA Vleismerino ras word die volgende teelwaardes beraam : Speen Direk, Speen Maternaal,
Na-Speen, Aantal Lammers Gespeen, Totale Gewig Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming, Interlam
Periode, Wol- en Bouvorm Punt.

4.1 Direkte en Maternale Speen Teelwaardes

Speengewig van lammers word deur 3 faktore beïnvloed :

1) Die dier se eie genetiese potensiaal om te kan groei tot op speen
2) Die omgewing waarin die lam grootword (plaas, bestuur, jaar, seisoen, weiding)
3) Die ma se vermoë om die lam groot te maak tot op speen (omgewingseffek vir die lam, maar

genetiese effek vir die ma)

Speengewig het dus twee genetiese komponente: die lam se genetiese vermoë om te groei, en wat
aangedui word deur die direkte teelwaarde; asook die ma se moederlike vermoë, hoofsaaklik haar
melkproduksie, wat aangedui word met die maternale teelwaarde. Maternale teelwaardes kan dus
eers ‘gemeet’ word as ’n ooi ’n lam gespeen het. Alhoewel ramme nie self lammers speen nie, is
maternale teelwaardes van ramme net so belangrik, omdat dit aandui of die ram dogters sal teel wat
goed na hulle lammers sal omsien, of nie.

4.2 Na-Speen Teelwaardes

Teelwaardes vir na-speen gewig dui op die dier se genetiese vermoë om te groei tot en met die na-
speense gewig wat gemeet is. Na-speen gewig is oor die algemeen hoër oorerfbaar as direkte speen
gewig. Seleksie vir hoër teelwaardes sal tot swaarder diere na-speen aanleiding gee. Hoë na-speen
teelwaardes dui dus op goeie groei na-speen en beter winsgewendheid vir voerkrale of boere wat
hul eie diere uitgroei. Die genetiese korrelasie tussen na-speense en volwasse gewig is egter sterk
positief, wat beteken dat toename in na-speense gewig ook toename in volwasse gewig sal
teweegbring.
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4.3 Teelwaardes vir Vrugbaarheid

Vrugbaarheid is die belangrikste eienskap in enige produksie-stelsel, omdat geen diere of produkte
verkoop kan word as lammers nie gebore word nie. Vrugbaarheid is egter moeilik definieerbaar,
omdat baie omgewings-, fisiologiese en genetiese faktore betrokke is, maar die eienskap net
uitgedruk word as die lam wat gebore is of nie. Omdat die omgewing so ‘n groot rol by vrugbaarheid
speel en die genetiese potensiaal van diere heeltemal kan oorskadu, het vrugbaarheid, asook die
wye verskeidenheid indikator eienskappe van vrugbaarheid (bv. ouderdom 1ste lamming, inter-lam
periode), gewoonlik lae tot baie lae oorerfbaarhede.

Die vinnigste en eenvoudigste manier om vrugbaarheid te verbeter, is om ooie wat nie gevat het nie,
uit te skot en om ooie wat gereeld lam en veral meerlinge gee as moeders van die volgende
generasie te gebruik.

4.3.1Getal Lammers Gespeen

Hierdie teelwaarde dui die gemiddelde aantal lammers gespeen van ‘n ooi aan, in vergelyking met
ander ooie wat in dieselfde lamseisoen gelam het. Dit is ‘n baie lae oorerfbare eienskap, maar ‘n baie
goeie aanduiding van ‘n ooi se vermoë om lammers (meerlinge) groot te maak tot op speen. Vir
ramme is hierdie teelwaarde ‘n aanduiding van sy genetiese vermoë om dogters te teel wat
meerlinge sal hê en hulle groot sal maak tot op speen.

4.3.2 Totale Gewig Gespeen (TWW)

Hierdie eienskap is die gemiddelde totale gewig gespeen van al die ooi se lammers oor haar leeftyd
en word vergelyk teenoor ander ooie wat saam met haar in dieselfde seisoen gelam het. Hierdie
eienskap is ‘n kombinasie en indikasie van vrugbaarheid, groei/gewig van beide dier en lammers,
asook ooi doeltreffendheid.

4.3.3 Ouderdom 1ste Lamming

Hierdie teelwaardes dui aan watter ooie geneties vroeër seksueel volwasse is om te kan begin
reproduseer in vergelyking met ander ooie in dieselfde bestuurstelsel. Vir ramme dui dit aan watter
ramme se dogters vroeër sal begin teel as ander. Hierdie teelwaarde word uitgedruk in dae. Kleiner
teelwaardes is dus gewens.

4.3.4 Interlam Periode

Interlam Periode teelwaardes is ‘n aanduiding van hoe gereeld ‘n ooi lam en of sy lank vat om beset
te raak na haar vorige lamming. Die eerste twee interlam periodes van ‘n ooi (inligting tot en met
haar 3de lamming) word gebruik om hierdie teelwaarde te beraam. Die teelwaardes word uitgedruk
in dae. Kleiner teelwaardes is dus gewens.
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EBVs word meestal uitgedruk in dieselfde eenheid as waarin die eienskap gemeet is

4.3.5 Wol- en Bouvorm Punt

Teelwaardes vir algehele Wol- en Bouvorm Punte word ook beraam. Hierdie punte word toegeken
tydens keuring op ‘n skaal van 1 tot 9, waar 1 swak wol- of bouvorm aantoon en 9 uitstekende wol-
of bouvorm. Hoër teelwaardes vir hierdie eienskappe is dus gewens.

5. Uitdukking van die Teelwaardes

Teelwaardes of EBVs word in 2 formate beskikbaar gestel, naamlik uitgedruk in die eenheid van
meting rondom ‘n vaste basisjaar of as teelwaarde indekse, rondom 100.

5.1 Teelwaardes rondom die basisjaar

Die basisjaar word gedefinieer as die gemete diere gebore 5 jaar voor die jaar van die genetiese
analise en hierdie basisjaar word aangeskuif tydens die 1ste ontleding wat in September maande
gedoen word. Dit beteken dus dat die gemiddeld van die teelwaardes van die gemete diere wat 5
jaar voor die genetiese analise gebore is, op nul gestel word en alle ander teelwaardes word rondom
hierdie gemiddeld uitgedruk. Hierdie gemiddeld word dan dieselfde gehou vir ‘n jaar lank (tot
September maand), sodat teelwaardes tussen ontledings vergelykbaar bly. Teelwaardes wat na die
1ste ontleding van September maand gepubliseer word, is gevolglik laer as die vorige ontleding s’n,
veral vir eienskappe met sterk genetiese vordering. Die rangorde van die diere in die ontleding word
egter nie beïnvloed wanneer die basisjaar aangepas word nie.

5.2 Teelwaarde Indekse

Dit is egter baie makliker om teelwaardes te interpreteer deur die teelwaardes as teelwaarde
indekse (relatiewe teelwaardes) uit te druk.  Met teelwaarde indekse word die gemiddeld van die
aktiewe diere van die ras gelyk gestel aan 100 en ‘n standaardafwyking van 12 word gebruik. Dit
beteken dat dit baie maklik is om te sien of ‘n dier bo- of onder die aktiewe gemiddeld van die ras is
vir die eienskap en ook min of meer waar in die ras die dier lê vir die eienskap. ‘n Teelwaarde indeks
van 112 dui dus aan dat die dier 1 standaardafwyking bokant die aktiewe rasgemiddeld is, terwyl ‘n
teelwaarde indeks van 82 aandui dat die dier 1.5 standaardafwykings onder die aktiewe
rasgemiddeld val.

Teelwaarde indekse word so aangebied dat indekse bo 100 vir die al die eienskappe in die gewensde
rigting is. Eienskappe soos Ouderdom 1ste Lam en Interlam Periode, waar kleiner (negatiewe)
teelwaardes die beter diere aantoon, se teelwaarde indekse word dus omgedraai, sodat diere met
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indekse bokant 100 dié diere is wat sal teel vir jonger 1ste lam ouderdomme en korter interlam
periodes.

Omdat dit die aktiewe gemiddeld is wat as basis gebruik word vir Teelwaarde Indekse, kan dit
gebeur dat dit taamlik kan verander tussen ontledings, veral as daar skielik ‘n klomp diere tussen
ontledings gekanselleer word.

6. Seleksie-Indekse

Om seleksie van diere te vergemaklik, word teelwaardes in seleksie-indekse gekombineer, geweeg
volgens hulle ekonomiese belangrikheid. Dit is baie belangrik om nie net vir ‘n enkele eienskap te
selekteer nie, omdat eienskappe geneties gekoppel is en die verbetering in een eienskap gepaard
kan gaan met ongewensde veranderings in ander eienskappe.  Eienskappe kan egter nie net
bymekaar getel word om ‘n totale syfer te gee nie, aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk
word, verskillende verspreidings toon en omdat kleiner waardes vir sekere eienskappe (bv.
ouderdom 1ste lamming en interlam periode) voordelig is. Al hierdie faktore word in ag geneem
met die samestelling van ‘n seleksie-indeks.

Seleksie-indekse word in dieselfde formaat uitgedruk as Teelwaarde Indekse, maw rondom 100,
waar 100 die gemiddeld van die aktiewe diere van die ras is, met 12 as standaardafwyking.

Drie seleksie-indekse word vir die SA Vleismerino ras saamgestel, naamlik die Direkte Groei Indeks
(GI), Ooi Indeks (OI) en die SA Vleismerino Meriete Indeks (VMI).

6.1 SA Vleismerino Meriete Indeks (VMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir ‘n gebalanseerde, winsgewende dier wat
vrugbaar is en steeds goed produseer.  Die VMI kan gebruik word om diere te selekteer met die
genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal
om te groei en moeders wat genoeg melk produseer) en na-speen, te lam op ‘n jonger ouderdom,
gereeld te lam en meerlinge te gee.  Die VMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus
om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die VMI is as volg skematies voorgestel :

3%
3%

Speen Direk

Na-Speen Direk

25%

Speen Maternaal 17%

Groei

Ouderdom 1ste Lam 16%

Interlam Periode 9%

Getal Lammers Gespeen 30%
Reproduksie

VMI
100%

3%
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6.2 Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom
1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling
van ‘n moederlyn.

Die samestelling van die OI is as volg :

6.3 Direkte Groei Indeks (GI)

Dit omvat die direkte groeivermoë van ‘n dier tot en met na-speen ouderdom en is veral van belang
vir boere wat self hulle diere afrond.  Dit kan ook waardevol wees vir die seleksie van terminale
vaders.  In die geval van ‘n terminale vader is die vrugbaarheid van die nageslag nie deel van die
teeldoelwit nie. Die samestelling van die Direkte Groei Indeks is as volg :

Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot ‘n indeks individueel te gaan kyk
wanneer diere op grond van indekse geselekteer word.  Dit gebeur soms dat ‘n dier ‘n goeie indeks
ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir ‘n spesifieke eienskap het, terwyl van die
ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesikieke kudde se
teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. ‘n
Goeie werkswyse  is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere
uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die indiwiduele eienskappe nie.
Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Ouderdom 1ste Lamming 25%

Interlam Periode 15%

Speen Maternaal 20%

Getal Lammers Gespeen 40%

OI

Speen Direk 89%

Na-Speen Direk 11%
GI
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7. Genetiese Kudde Verslae

Genetiese Verslae word maandeliks vir die SA Vleismerino ras gegenereer. E-posse word uitgestuur
na die telers wat deelneem aan die Logix Genetiese Ontledings, met ’n skakel waarop gekliek kan
word om die verslag (pdf formaat) af te laai. Die Verslae word ook op Logix gelaai en kan van daaraf
afgelaai word :

Telers kan ook self teelwaarde leêrs van Logix aflaai om in plaassagteware (bv. Shepherd en Bengu)
in te trek :

Die Genetiese Verslae bevat die volgende inligting:

 Genetiese vlak (gemiddeldes) van die kudde en ras vir die verskillende eienskappe en
seleksie indekse

 Tempo en vlak van inteling van die kudde in vergelyking met dié van die ras
 Die huidige genetiese status van die kudde in vergelyking met dié van die ras
 Genetiese vlakke van die ramme en ooie wat as vaders en moeders gebruik was in die

kudde, asook dié van hulle nageslag
 Die genetiese verandering oor tyd van die kudde relatief tot dié van die ras
 Individuele teelwaardes, seleksie-indekse en intelingskoëffisiënte vir ramme en ooie met

nageslag in die kudde, asook vir jong ramme en ooie wat nog nie self nageslag het nie

Die inligting in die Genetiese Verslag word vervolgens in meer detail bespreek.

7.1 Die Voorblad

Op die Voorblad van die Genetiese Verslag word die ras en datum van die Logix Genetiese Ontleding
aangedui. Maak seker dat u altyd die nuutste Genetiese Verslag gebruik, omdat dit die nuutste en
dus meeste inligting insluit en dus die akkuraatste inligting bevat wat beskikbaar is vir u kudde.  Let
ook op dat die Logix Genetiese Ontledings ICAR (internasionaal) geakkrediteer is, soos aangdui deur
die ICAR Logo op die Voorblad.

Logix -> Teelwaardes -> Kleinvee -> Logix Genetiese Verslag  (pdf)

Logix -> Teelwaardes -> Kleinvee -> Plaassagteware - Vleis
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7.2 Algemene Inligting en Seleksie-Indekse

Voor in die Genetiese Verslag is notas wat kortliks inligting gee oor die doel van die verslag, inligting
waarop  teelwaardes gebaseer word, die interpretasie van die teelwaardes, inligting wat in die
Verslag beskikbaar is, asook hoe die Seleksie-Indekse vir die spesifieke ras saamgestel is.

7.3  Genetiese Gemiddeldes en Inteling

Die Gemiddelde Genetiese Vlakke Tabelle is die verwysingspunt vir seleksie, uitskot en aankoop van
diere vir die kudde. Hier word die gemiddelde genetiese vlakke vir al die aktiewe diere (gemeet en
nie-gemeet), asook vir die aktiewe ramme en ooie apart, aangedui vir die spesifieke kudde, asook vir

Mnr en Mev Niemand
Vergesoek SA Vleismerino Stoet

Niemandsland
0148
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die ras. ’n Teler kan dus sien, vir al die eienskappe wat ingesluit en Seleksie-Indekse wat saamgestel
word vir die betrokke ras, hoe die genetiese vlakke van die kudde vergelyk met dié van die ras, en
ook hoe die genetiese vlakke van die aktiewe ramme met dié van die ooie  vergelyk.

Probeer om slegs diere wat beter as hierdie gemiddeldes is, aan te koop vir die kudde.  Vir uitskot
behoort diere wat slegter as hierdie gemiddeldes is, oorweeg te word. Daardeur sal die gemiddelde
genetiese vlakke van die kudde aanhou verbeter. Let op dat vir Ouderdom 1ste Lamming en Interlam
Periode genetiese vlakke onder die gemiddeld van die ras beter vlakke aandui.

Omdat intelingskoëffisiëente direk afhanklik is van die volledigheid van stamboom-inligting, word
die volledigheid van vader- en moederinligting van die aktiewe diere  van die kudde aangedui.
Kuddes met volledige stamboom-inligting se teelwaardes en intelingskoëffisiënte word baie meer
akkuraat beraam as kuddes met ontbrekende ouerskappe.  Die intelingsvlak en tempo van inteling
van kuddes met ontbrekende ouerskappe, word altyd onderberaam.

In hierdie betrokke kudde is 130
aktiewe diere se vaders en
moeders bekend, wat 95% van al
die aktiewe diere van die kudde
wat in die Logix Genetiese
Ontleding ingesluit was,  is.

Die Intelingsgrafiek dui aan wat die
gemiddelde intelingsvlak per jaar van
geboorte van al die diere  van die
kudde (blou lyn) en ras (rooi lyn) is wat
in die Logix Genetiese Ontleding
ingesluit is. Die laaste geboortejaar van
die grafiek is dikwels nog nie volledig
nie, is dus nog onstabiel en onderhewig
aan verandering.

Vir die behoud van genetiese
diversiteit, wat noodsaaklik is vir die

voortbestaan van ‘n ras, word aanbeveel dat die vlak van inteling nie 6.25% en die tempo van
inteling nie 0.1-0.2%/jaar moet oorskry nie.
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7.4 Genetiese Vensters

By die Genetiese Vensters word die aktiewe gemiddeldes van die kudde uitgedruk as afwyking vanaf
die aktiewe rasgemiddeld vir al die eienskappe en seleksie-indekse wat betrokke is, waar die aktiewe
rasgemiddeld gelykgestel is aan 100. Dit word gedoen vir al die aktiewe diere van die kudde tesame,
vir al die ooie wat moeders van aktiewe diere van die kudde is, vir al die ramme wat vaders van
aktiewe diere van die kudde is en ook vir al die jong aktiewe ramme en ooie van die kudde apart.

Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode is gedraai, sodat kolomme wat bokant die lyn is, vir al
die eienskappe en seleksie-indekse aandui dat die kudde beter as die rasgemiddeld is (gewensde
rigting), terwyl kolomme onderkant die lyn aandui dat die kudde laer as die rasgemiddeld is
(ongewens).
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Die Genetiese Vensters stel ’n mens in staat om in ’n oogopslag die goeie en swak punte van ’n
kudde, relatief tot die rasgemiddeld, te identifiseer en om die moeders en vaders van die kudde ten
opsigte van mekaar te vergelyk en ook die impak van die parings in die volgende generasie te
evalueer.

7.5 Genetiese Tendense

Die genetiese verandering wat in die kudde en ras plaasgevind het oor tyd, kan gesien word vanuit
die Genetiese Tendense. Dit dui die gemiddeld van al die gemete diere van die kudde en ras, per jaar
van geboorte aan. ’n Teler kan dus sien hoe sy/haar kudde geneties verander het in vergelyking met
die ras en waarheen hy/sy met die kudde oppad is, sou die teelbeleid dieselfde bly.

Die tendense word per jaar van geboorte uitgedruk, met die laaste jaar van geboorte van gemete
diere wat dikwels nog nie volledig vir die betrokke jaar is nie. Die laaste jaar van die grafiek is dus
dikwels onstabiel en kan nog baie verander.
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In die tabelle word die aantal gemete diere en gemiddeld per jaar van geboorte aangedui vir die
verskillende teelwaardes en seleksie-indekse, vir die ras en kudde. Dit is die gemiddeldes waarop die
Genetiese Tendense (grafieke) gebaseer is. ’n Teler kan dus sien hoeveel gemete diere per jaar van
geboorte in die Genetiese Ontleding ingesluit is vir sy kudde en die ras, asook wat die gemiddeldes is
vir die verskillende eienskap/seleksie-indeks per jaar van geboorte.
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7.6 Teelwaarde en Seleksie-Indeks Persentiele

In hierdie tabelle word die rangering van die teelwaardes, teelwaarde indekse en seleksie-indekse vir
al die aktiewe diere van die ras aangedui in persentiel waardes. Dit stel die teler in staat om te weet
waar in die aktiewe populasie ’n spesifieke teelwaarde / seleksie-indeks val en wat die verspreiding
en gemiddeld van die teelwaardes en seleksie-indekse in die aktiewe populasie is.

’n Teelwaarde van +2kg vir Speengewig Direk val dus in die top 10% van die aktiewe populasie, met
teelwaarde-verspreiding vanaf -4.83kg tot 5.99kg en ’n gemiddeld van 0.15kg,  terwyl ’n VMI van 83
in die onderste 10% van die ras val, met ’n verspreiding van 52 tot 148 en ’n gemiddeld van 100.
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7.7 Vaders gebruik in die Kudde Lys

In hierdie lys word al die ramme wat aktiewe nageslag in die kudde het en self nog aktief is, gelys
volgens ID-nommer, tesame met die ram se intelingskoëffisiënt, ouer inligting, aantal gemete
nageslag (vir speen) en aantal kuddes waar die nageslag gemeet was, die aantal dogters wat al
gemete nageslag (vir speen) en aantal kuddes waar hierdie dogters lammers gespeen het, seleksie-
indekse, teelwaardes, teelwaarde indekse en akkuraathede. Die moeder van die ram se OPI en
Aantal Kere Gelam word ook aangedui.

Die aktiewe rasgemiddeld word bo-aan die lys (in groen) aangedui vir al die seleksie-indekse en
teelwaardes.  Teelwaardes en seleksie-indekse bokant die rasgemiddeld, word in grys geskakeer,
terwyl teelwaardes en seleksie-indekse wat bokant 2 standaardafwykings vanaf die gemiddeld van
die aktiewe populasie lê, in groen geskakeer is, en dié’s wat onder 2 standaardafwykings onder die
gemiddeld van die aktiewe populasie van die ras lê, in oranje geskakeer is.

Die 1ste Generasie Nageslag (aantal nageslag van ram met speengewigte) is ’n aanduiding van die
hoeveelheid inligting wat beskikbaar is vir die beraming van die ram se direkte teelwaarde vir
speengewig. Die 2de Generasie Nageslag (aantal dogters met lammers wat speengewigte het) is ’n
aanduiding van die hoeveelheid inligting wat beskikbaar is vir die beraming van die ram se maternale
teelwaarde vir speengewig. Dit is ook ’n aanduiding van die ram se retensie-vermoë in die ras, maar
onthou om ook die ram se ouderdom in ag te neem as dit beoordeel word, omdat jonger ramme se
dogters nog nie die geleentheid kon gehad het om lammers te speen nie.

Aan die einde van die verslag word die aantal aktiewe ramme met nageslag in die kudde en hulle
gemiddelde seleksie-indekse en teelwaardes aangedui.
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In die Kuddelyste word die
Teelwaarde, Akkuraatheid en
Teelwaarde Indeks van elke
eienskap aangedui. Teelwaardes is
rondom die basisjaar gemiddeld
uitgedruk, waar die basisjaar
gemiddeld = 0 (gemiddeld van
gemete diere wat 5 jaar voor die
jaar van die Genetiese Ontleding
gebore is), die Teelwaarde Indeks
is uitgedruk rondom 100 (met 12
as standaardafwyking), waar 100
die gemiddeld van die aktiewe
diere is en die akkuraatheid is

uitgedruk as ’n persentasie, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die
teelwaarde en met wat se vertroue die teelwaarde gebruik kan word.

Slegs teelwaardes wat ’n akkuraatheid van ten minste 5% het, word in die lyste gepubliseer.

7.8 Ooie met Nageslag Kuddelys

In die Ooie met Nageslag Kuddelys word al die aktiewe ooie met nageslag gelys, indien die ooi nog
self aktief is. Die ooie is gerangskik volgens hulle ID-nommers, met hulle intelingskoëffisiënte,
seleksie-indekse, teelwaardes, teelwaarde indekse en akkuraathede wat aangedui word. Die ooi se
eie OPI en Aantal Kere Gelam word ook aangedui.

Aan die einde van die Ooi-Lys word die gemiddeld van al die ooie met nageslag aangedui, asook die
aantal aktiewe ooie van die kudde.  Intelingskoëffisiënte van 6.25% en hoër word in rooi gedruk, om
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telers se aandag daarop te vestig dat die dier se intelingsvlak die aanbevole vlak oorskrei. Hierdie
diere moet liefs nie met verwante diere gepaar word nie.

7.9 Jong Ramme Kuddelys

In die Jong Ramme Kuddelys word al die aktiewe ramme, gebore in die laaste 2 jaar, gelys volgens
hulle ID-nommers, tesame met hulle intelingskoëffisiënte, seleksie-indekse, teelwaardes, teelwaarde
indekse en akkuraathede. Die ram se moeder se OPI en Aantal Kere Gelam word ook aangedui.
Hierdie ramme moet self gemeet gewees het vir speen en die ram se moeder moet bekend wees vir
die ram om in die lys te verskyn.

Aan die bokant van die lys (in rooi)  word die aktiewe rasgemiddeld aangedui vir die verskillende
seleksie-indekse en teelwaardes. Teelwaardes en seleksie-indekse bokant die rasgemiddeld, word in
grys geskakeer. Teelwaardes en seleksie-indekse wat in groen geskakeer is, is bokant 2
standaardafwykings vanaf die gemiddel van die aktiewe populasie en dié’s wat in oranje geskakeer
is, is in die onder 2 standaardafwykings vanaf die aktiewe gemiddeld.

7.10 Jong Ooie Kuddelys

In die Jong Ooie lys word al die aktiewe ooie, gebore in die laaste 2 jaar, gelys volgens hulle ID-
nommers, tesame met hulle intelingskoëffisiënte, seleksie-indekse, teelwaardes, teelwaarde indekse
en akkuraathede. Die ooi se moeder se OPI en Aantal Kere Gelam word ook aangedui. Hierdie ooie
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moet self gemeet gewees het vir speen en hulle moeders moet bekend wees om in die lys te
verskyn.

Slegs teelwaardes wat ten minste 5% akkuraat is, word gedruk. Intelingskoëffisiënte groter as 6.25%
word in rooi aangedui. Hierdie ooie moet liefs nie met verwante ramme gepaar word nie.

**************************


