
D
iedae is verbydat ’nbulmet ’n
indrukwekkende voorkoms
die hoogste prys behaal het,
want dit sê bykans niks van
sy waarde as toekomstige
teelbul nie. Die koms van
genomika is besig om hier-

die oudmodiese manier van bulseleksie op
sy kop te keer.

LBW

Dr. Joggie Briedenhann, Suider-Afrika se Stoetteler van die Jaar, is reeds
gekonfyt in die voordele van genomiese ontledings en pas dit met groot vrug
in sy Bonsmarastoetery tussen die Kalahariduine in die suide van Namibië toe.

Dié kragtige seleksie versnel ’n proses wat voorheen tot nege jaar kon duur.

Die Namibiese leierboer dr. Joggie Brie-
denhann het die groot waarde van genomi-
ka reg aan die begin van die tegnologiese
ontwikkeling gesnap. Vandag pas hy die be-
ginsels reeds voluit in sy Bonsmarastoetery
Hartebeestloop toe.

Briedenhann en sy vrou, Eugenie, is dus
nie omdoweneute op die vorigeAldam-vee-
skool as Pick n Pay, Landbouweekblad en
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Genomikaloopklopdisselboom
tussendieduine

Dr.JoggieBriedenhannvoorspel datdievisuele inspeksievanvleisbeestevolgensdie telers-
genootskapsestandaardesteedsbelangrikgaanbly,maardit salmettertydondergeskik raakaan
diewaardewatkopersuit genomiesewaardesput. FOTO:CHARLVANROOYEN

Breedplan se Suider-Afrikaanse Stoetteler
van die Jaar bekroon nie.

Hulle bedryf hul stoetery op die plaas
Hartebeestloop by Stampriet in die suide
van Namibië, waar hulle ook ’n kommer-
siële veeboerdery en saaiery het en vlakte- en
skaars wild vir biltong- en trofeejag aanhou.
Hierdie deel vanNamibië stel groot eise aan
enige boerdery vanweë die lae reënval van
slegs 220 mm per jaar.

Briedenhann vertel hy het sy boerdery
“volgens die ou skool” begin deur visuele
beoordeling te doenwanneer hyBonsmaras
geselekteer het. Hy het dus die bees gekies
wat die mooiste was en aan die rasvereis-
tes voldoen het. Daarna het ’n tydperk van
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PLAASINLIGTING

LIGGING:Stampriet,
Namibië

NAAM:Hartebeestloop

EIENAARSKAP:
Familietrust

VERTAKKINGS:Bonsmara-
stoetery,kommersiëleboerdery,
vlakte-enskaarswild,biltong-en
trofeejagensaaiery

GRONDTIPE:Sandgrond

VELDTIPE:Kalahari-duineveld

GEMIDDELDEREËNVAL:220mmperjaar

KORTOM

■ Genomika vervang nie BLUP-
teelwaardes nie, maar werk in tandem
daarmee om ’n kragtiger, akkurater
seleksieproses daar te stel.

■ Dit is belangrik dat beestelers steeds
aanhou om prestasietoetsing toe te
pas, aangesien dit genomika aanvul
en die akkuraatheid van genomiese
ontledings verder verhoog.

■ Nou kan beestelers met nog groter
akkuraatheid aan bulkopers sê in
watter mate ’n bul sekere eienskappe
aan sy nageslag gaan oordra.
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