
BLUP-teelwaardes gevolg.
“Dit was vir my die opwindendste tyd-

perk nóg in die vleisbeesbedryf. Ná 30 jaar
het telers egter alles getoets wat hulle kon
meet. Elke moontlike eienskap is aan pres-
tasietoetsing onderwerp. Ons het geweeg
en gemeet, en tussenkalfperiode, groeiver-
moë en nog meer eienskappe bepaal. Toe
is daardie individuele metings saamgevoeg
in seleksie-indekse om ’n beter, algemene
prentjie van ’n bees te gee. Boere kon dus
beeste se genetiese meriete identifiseer vir
elke moontlike enkeleienskap, asook kom-
binasies van eienskappe.

IDENTIFISEERGEENMERKERS
“Hierdie proses is egter tydsaam en die gene-
tiese vordering per jaar is gering. Die logiese
volgende stap is genomika of genomiese ont-
ledings. Genomika is vir my die identifisering
van spesifieke geenmerkers om ’n eienskap
vinnig in ’n kudde te bevorder. Genetiese
ontledings en beraamde teelwaardes het eers
net vir ons die groepgene gewys wat by ’n
eienskap betrokke is, maar dit kon nooit vir
ons die bydrae van elke geen tot die eienskap
bevestig nie,” sê hy.

Nou stel genomiese ontledings die bees-
bedryf in staat om bepaalde gene met hul
spesifieke bydraes te identifiseer. ’n Proses
wat voorheen drie beesgenerasies (nege jaar)
geduur het, het só versnel dat ’n kalf se eien-
skappe al met sy geboorte geïdentifiseer kan
word indien sy ma en pa reeds genomies
ontleed is. Dit verkort die generasie-inter-
val drasties sodat topbeeste reeds op ’n baie
jong ouderdom geïdentifiseer en gebruik
kan word.

BLUP-teelwaardes bied vir die bedryf uit-
stekende waarde met eienskappe wat hoogs
oorerflik is, soos geboortegewig, groeiver-
moë, gemiddelde daaglikse gewigstoename
(GDT) en voeromsettingsverhouding (VOV).

Briedenhann sê dit bied egter minder
waarde vir eienskappe wat laag oorerflik
is, soos vrugbaarheid, reproduksievermoë
en langlewendheid.

Dit het ook min voordele by eienskappe
wat eers laat in ’n bees se lewe gemeet kan
word, soos hoeveel melk ’n koei gee, asook
’n bul se vermoë om vroulike nageslag te
teel wat genoeg melk lewer.

Dit vaar ook nie goed met die voorspelling
van eienskappe wat eers deeglik gemeet kan
word nadat die bees geslag is, soos karkasop-
brengs, uitslagpersentasie en marmering, nie.

GEENONDERSKEID
BLUP-teelwaardes kan verder geen onder-
skeid tref of die dier ’n eienskap van sy pa
of sy ma geërf het nie.

“Ons het dus net ’n lukrake mening gehad

en bloot gesê ’n kalf het 50% van sy ma en
50% van sy pa se eienskappe geërf. Dit is
tog nie wetenskaplik gefundeerd nie,” sê hy.

Daarenteen is genomika nie net akkuraat
met eienskappe wat hoogs oorerflik is nie,
maar ook met eienskappe wat laag oorerflik
is, en eienskappe wat voorheen eers laat in
’n dier se lewe of nadat hy geslag is, gemeet
kon word. Dit kan ál daardie eienskappe in
’n lewende dier meet. Boonop kan genomika
in ’n groot mate bepaal watter eienskappe
van die ma of die pa kom.

“Die kommersiële beesboer wil hê ek as
stoetteler moet vir hom eienskappe identi-
fiseer wat vir hom die meeste geld gaan ver-
dien. Dus moet ek daardie eienskappe deur-
lopend in my kudde evalueer en verbeter. Die
kommersiële teler vra ook dat die oorerwing
van die eienskappe met die grootste moont-
like akkuraatheid voorspel moet word. Dit
kan ook op geen ander manier so suksesvol
gedoen word as met genomika nie.”

PAKGENOMIESE PADSÓAAN
Briedenhann vertel hoe hy op die genomiese
pad begin geloop het. Aanvanklik het hy ál
sy stoetvaars, koeie wat ’n betekenisvolle
invloed op sy kudde gehad het en veilings-
bulle en hul moeders genomies laat ontleed.

“Dit is mos die kern van jou besigheid.
Hul nageslag beland op die kommersiële
mark en moet sorg dat die kommersiële
boer geld maak.”

SA Stamboek is in Suid-Afrika die regi-
strerende owerheid van die Bonsmararas.
Stamboek het ’n ooreenkoms met ’n geakkre-
diteerde laboratorium in Ierland aangegaan
om die genomiese ontledings te doen en die
data in so ’n vorm aan Stamboek te verskaf
dat hy dit vir sy maandelikse genomiese ont-
ledings kan gebruik.

“Dit beteken die stoetteler trek sterthare
van sy beeste en stuur dit vir Stamboek, wat
dit na Ierland versend. Die boer betaal sowat
R1 000 per ontleding. Die sterthaarwortels is
die maklikste metode om molekulêre DNS
van ’n dier te bekom en is makliker as om
’n biopsie te neem of semen te ontleed. Hare
is ook klein en lig vir versending na die bui-
teland.”

Dit het Briedenhann ’n aansienlike bedrag
geld gekos, maar hy pluk reeds die vrugte
in sy seleksiebesluite en om met ’n groter
akkuraatheid vir sy kopers te kan sê hoe ’n
bul gaan teel.

GENOMIESEONTLEDING
Baie boere herkou traag aan genomika. Brie-
denhann sê ’n genomiese ontleding is bloot
’n genomiese, merkerverrykte teelwaarde;
’n kombinasie van BLUP- en genomiese
waardes.
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DR. JOGGIEBRIEDENHANN

WAT IS DIE BESTE BOERDERYBESLUIT
WAT JY AL GENEEM HET?
Omgrond te koopwaar goeie, sterk water
beskikbaar is.

WAT IS DIE BESTE RAAD WAT
JY AL GEKRY HET?
Bly op die hoogtemet die heel nuut-
ste ontwikkelinge en wetenskap in jou
besigheid. Daar is geen plaasvervanger
vir die kombinasie van gesonde verstand,
die nuutste tegnologie en wetenskaplike
navorsing nie.

WAT IS DIE GROOTSTE FOUT WATJY
IN JOU BOERDERY GEMAAK HET?
Omnie vroeër ultrapresisieboerdery en
die nuutste tegnologie in alle fasette van
die boerdery toe te pas nie.

WIE WAS JOU MENTOR?
Tegnologie en die wetenskap verander
teen so ’n vinnige tempo dat die boer deur-
gaans aan verskillende kundiges blootge-
stel word. Elkeen van diémense is mentors
op ’n spesifieke vakgebied.

WAT IS JOU GROOTSTE
BOERDERYKNELPUNT?
Omvolhoubaar optimale wins te verdien
terwyl insetkoste beheer word en sonder
om skade aan die omgewing aan te rig.

EN DIE GROOTSTE GELEENTHEDE?
Omop die regte tydmet die regte produk
op diemark te wees.

WATTER TEGNOLOGIE IS
ONMISBAAR IN JOU BOERDERY?
Ons boerdery is 350 km van die naaste
groot sentrum (Windhoek) geleë. Enige
tegnologie wat vinnige en doeltreffende
kommunikasie en data- enmediaversen-
dingmoontlik maak, is onmisbaar.
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