
des sal kry. Met die bestaande BLUP-teel-
waardes grond ’n bulkoper sy keuse van ’n
bul gewoonlik nog 70% op die oog en 30%
op BLUP-teelwaardes. Dit sal met die toene-
mende beskikbaarheid en groter akkuraat-
heid van genomiese inligting baie verander.

“Ons het dus nou ’n wetenskap wat vir
ons die insameling van nege jaar se data met
slegs een geboorte kan vervang. Die teler
hoef nie meer te wag tot die koei nege jaar
oud is om te kyk of sy oor haar hele leeftyd
genoeg melk vir haar kalwers gehad het nie.
Hy kan dit nou reeds met haar geboorte vas-
stel. Die proses is baie eenvoudig: Jy kyk of
sy die merkers het wat goeie melkproduksie
verteenwoordig.”

Hy pas reeds ál hierdie beginsels in sy se-
leksiebesluite toe. Genomika stel hom nou
in staat om slegs die allerbeste beeste op sy
produksieveilings aan te bied. ’n Bul wat vi-
sueeluitstekendvertoonenhoëakkuraatheid-
syfers het, maar byvoorbeeld swak presteer
wat ekonomies belangrike eienskappe betref,
kan dus vroegtydig uitgeskot word. Dit is
immers die eienskappe wat vir ander boere
belangrik is. Briedenhann het al indrukwek-
kende bulle laat slag, “want daar is nie plek
vir sulke bulle in die vleisbeesbedryf nie”.

Hy onthou baie goed wat hy lank gelede by
die Suid-Afrikaanse veekundige mnr. Danie
Bosman geleer het: “Ons leef in die geloof,
maar groei deur die wetenskap.”

Dít maak vir hom baie sin.

Om die voordele van genomika opti-
maal te kan benut, moet die boer steeds
aanhou met prestasietoetsing, want die ge-
nomiese merkers verryk of ondersteun net
die resultate wat die boer met prestasietoet-
sing bekom. “Dit vervang geensins presta-
sietoetsing nie, maar neem dit na ’n hoër
akkuraatheidsvlak.”

Die melkbedryf gebruik reeds jare lank
genomika en het die slaggate van té veel
klem op enkeleienskappe geïdentifiseer en
die nadele daarvan ervaar. Boere het byvoor-
beeld aanvanklik baie seleksie slegs op grond
van melkproduksie gedoen sonder om na
die balans van die ander faktore te kyk. La-
ter is melkbeeste geteel wat net sowat drie
laktasies kon uithou met melkproduksie en
laag vrugbaar was.

Noudat die klem verskuif het, teel die
melkbedryf weer koeie wat vir meer laktasies
gemelk kan word. Klem op een eienskap kan
dus maklik die ander gewenste eienskappe
oordonder. Die melkbedryf se ondervinding
is juis die vleisbeesbedryf se voordeel, wat
sulke foute kan vermy en ’n gebalanseerde
benadering volg.

VISUELE INSPEKSIE
Briedenhann voorspel dat die visuele inspek-
sie van vleisbeeste volgens die rasgenootskap
se standaarde steeds belangrik gaan bly, maar
dit sal mettertyd ondergeskik raak aan die
waarde wat ’n bulkoper uit genomiese waar-

ELKE ASPEK BEKYK
Wat die gesogte eerbewys as Suider-Afri-
kaanse Stoetteler van die Jaar anders
maak, is dat dit nie net op rekenaarinligting
gegrond is nie.
“Dis nie asof die beoordelaars net data

op ’n rekenaar bekom het nie. Hulle het ook
baie persoonlike data oor die kudde inge-
win. Behalwe produksie- en reproduksiedata
wou hulle byvoorbeeld weet dat ek bulle
aan stoet- én kommersiële boere verkoop,”
sê dr. Joggie Briedenhann.
Wat reproduksie betref, het die beoor-

delaars selfs gekyk na die persentasie
koeie wat in hul eerste, tweede en derde
siklus dragtig raak. Dit gaan dus nie net
oor tussenkalfperiode (TKP) en ouderdom
met eerste kalf (OEK) nie, maar in watter
siklus ’n koei dragtig geraak het. Die dier

wat in haar eerste siklus dragtig raak, is die
vrugbaarste koei.
Hulle wou ook bevestig of hy nie net bulle

aan ander stoettelers verkoop en dus help
om die ras se genetiesemeriete te verhoog
nie, maar ook aan kommersiële telers lewer
watmeer geld kanmaak uit beter teelmate-
riaal. Dit is vir Briedenhann baie belangrik.
Dit het hom ook gepas dat die beoordelaars
klem op nasorg gelê het.
“Jymoenie net ’n bul verkoop nie, maar

die koper oor jou produk oplei. Jymoet ook
bereid wees om te sien wat die nagevolge
van sy aankoop gaanwees. ’n Boer koop nie
net Bonsmaras by jou en dan sien hy jou nie
weer nie. Jymoet hom besoek en kyk hoe
jou beeste by sy boerderystelsel inpas. Jy
moet hom raad gee.”
Natuurlik is groot klem op die genetiese

verbetering van die Hartebeestloop-kudde
gelê. Dit gaan oor die genetiese neigings
van teelwaardes, spesifiek gemik op eien-
skappe wat vir sy klante van ekonomiese
waarde is, soos geboortegemak, melk-
produksie en groeivermoë.
Die beoordelaars het dus nie bloot na in-

ligting op die rekenaar gekyk nie, maar ook
die gevolge van die verkope en die bydrae
wat sy beeste tot die verbetering van die
beesbedryf lewer, deeglik beskou.
Briedenhann sê dis die eerste kompetisie

waaraan hy deelgeneem het waar die be-
oordelaars verwysings gevra het sodat hulle
sy kopers kon uitvra oor wat hulle dink van
die diens wat hy lewer. Dit is baie belangrik,
meen hy. Hulle moetmos ’n finalis in die
kompetisie se aansprake oor klantediens
kan toets.



NAVRAE:Dr.JoggieBriedenhann,
e-pos: jbried@joggie.com.na;webwerf:
www.bonsmara.com.na; sel00264812316169.
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