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D
it is opvallend hoeveel nuwe 
tegnologieë die sogenaamde 
“bohaai”-siklus (hype cycle) 
( GRAFIEK 1 ) volg. Die gebruik 
van genomika, veral in die 
beesvleis bedryf, was geen 
uitsondering nie. 

Dit begin met die tegnologiese sneller, 
wanneer die gepatenteerde tegnologiese 
deurbraak aangekondig word. In die geval 
van vleisbeesgenomika het wetenskaplikes 

Benut genomika 
só in vleisbedryf

Die melkbeesbedryf het, wat genomika betref, al ’n ent 
verder as die vleisbeesbedryf gevorder. Genomika kan talle 
stamboomfoute uit telersgenootskappe verwyder, maar die 
grootste voordeel is die akkurate meting van eienskappe 
soos reproduksie, melkproduksie en geboortegemak. 

van die koöperatiewe navorsingsentrum vir 
beesvleis (Beef CRC) in Australië aangekon-
dig dat sekere gene of geenmerkers in die 
beesgenoom geïdentifiseer is, wat ’n groot 
invloed sou hê op eienskappe wat ekonomies 
belangrik maar moeilik meetbaar is, soos 
voerdoeltreffendheid, sagtheid van vleis en 
marmering. 

Die tegnologie is geprivatiseer en die Gene-
STAR-toets is ontwikkel. Die piek van hier-
die oordrewe verwagtinge was toe sommige 
wetenskaplikes voorspel dat dié tegnologie 
die einde van telersgenootskappe beteken. 
Kommersiële produsente sou eenvoudig toet-
se vir alle ekonomies belangrike eienskappe 
met die hulp van korporatiewe maatskappye, 
soos Pfizer (wat sedertdien Zoetis geword 
het), doen.

Maar toe wetenskaplikes van veral die Na-
tional Beef Cattle Evaluation Consortium 
(NBCEC) in Amerika en die Animal Gene-
tics and Breeding Unit (AGBU) in Australië 
die tegnologie verder nagevors het, het hulle 
tot die slotsom gekom dat die aanvanklike 
resultate nie in alle bevolkings herhaal kan 

word nie. Resultate was ook dikwels nie oor 
en tussen rasse konsekwent nie. 

Dit is welbekend dat wetenskaplikes hoogs 
mededingend is, maar die toetsproses is tot 
’n groot mate selfkorrigerend aangesien 
wetenskaplikes mekaar se eksperimente 
herhaal en soms tot ander gevolgtrekkings 
kom. Dit het ook in die veld van genomika 
gebeur. Die gebruik van genomika, veral in 
die vleisbeesbedryf, het deur ’n tydperk van 
ontnugtering gegaan toe die bedryf selfon-
dersoek gedoen het. 

Die navorsing het egter voortgegaan en ’n 
hupstoot gekry toe die aantal geenmerkers 
wat ontdek word, vinnig toegeneem het en die 
toetskoste aanhou daal het. Die huidige koste 
van ’n hoëdigtheidskyfie (meer as 700 000 
merkers) is amper dieselfde as dié van ’n skyfie 
met net 10 000 merkers ’n paar jaar gelede. 

Twintig jaar gelede het dit meer as ’n mil-
jard dollar gekos om een mensgenoom te 
karteer. Nou kos dit $1000-$2000 (R14 300-
R28 600) en mense bekom graag hul volledige 
genetiese profiel, wat ’n magdom inligting 
verskaf en selfs voorspel watter siektes jy 
gedurende jou leeftyd kan verwag. 

Nes die rekenaarwêreld, kom genoom-
tegnologie Moore se wet na, wat lui dat 
rekenaars se berekeningsvermoë ongeveer 
elke twee jaar verdubbel terwyl koste aan-
hou daal. 

PLATO VAN PRODUKTIWITEIT
Prof. Mike Goddard van Australië is ’n leier 
in die genomika-veld en is onlangs tot die 
Koninklike Vereniging, ’n klein, eksklusiewe 
groepie wetenskaplikes, toegelaat. Hy stem 
saam dat genoomtegnologie aanvanklik te 
hoog aangeslaan is. Daar is egter aangehou 
om die potensiële voordele te bestudeer en 
’n beter begrip van die praktiese toepassings 
te ontwikkel. Die proses het ná ’n tydperk 
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 KORTOM 

■  Die gebruik van genomika in die 
vleisbeesbedryf het nog nie so ver soos 
die in die melkbeesbedryf gevorder nie. 

■  Een van die einddoele is om genomika 
oor rasse heen pleks van net binne rasse 
te gebruik. 

■  Die grootste voordeel van genomika 
is die bepaling van eienskappe wat 
moeilik is om te meet, soos reproduksie, 
voerdoeltreffendheid en melkproduksie.

 GRAFIEK 1.  Die gebruik van genomika in die vleisbeesbedryf het in 
wese ’n pad soortgelyk aan die “bohaai”-siklus gevolg.
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 GRAFIEK 2.  Die aantal diere in die verwysingspopulasie en die ak-
kuraatheid van die teelwaarde. Jy kan nuttige inligting verkry as jy die 
genotipe van sowat 1 000 diere bepaal, maar ideaal gesproke moet jy 
tussen 4 000 en 6 000 diere gebruik om ’n dier se produksie werklik 
akkuraat te voorspel.
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BO: In die melkbeesbedryf is genomiese selek-
sie ’n gevestigde metode om bulle en koeie te 
selekteer en word dit al op kommersiële vlak 
gebruik. Dit is egter uitdagend om genomiese 
seleksie in die vleisbeesbedryf toe te pas omdat 
kunsmatige inseminasie selde gebruik word en 
daar min bulle is waarvoor akkurate teelwaar-
des beskikbaar is. FOTO: ARGIEF

 DEFINISIES 

VERSTAAN DIE VAKTAAL
■  Genomika: Die studie van gene en hul 

funksies.
■  Verwysingspopulasie: Die groep diere 

wat ’n genetiese toets ondergaan het, 
gewoonlik deur die gebruik van haar- of 
semenmonsters, met die doel om ’n 
genomiese ontleding te doen.

■  Geenmerkers: ’n Geenmerker is ’n geen 
of DNS-volgorde wat op ’n bepaalde plek 
op ’n chromosoom lê. Dit kan beskryf 
word as ’n variasie wat vanweë mutasie 
ontstaan. 

■  Voorspellingsvergelykings: Vergelykings 
wat bereken word om die verband 
tussen DNS-merkergene en fenotipiese 
data te voorspel. 

■  Imputasie: Statistiese berekening van 
onbekende genotipes.

■  Genotipe: Genetiese faktore wat 
waarneembare eienskappe beïnvloed.

■  Fenotipe: ’n Dier se waarneembare 
eienskappe, byvoorbeeld gewig.

van ontwikkeling uiteindelik ’n plato van 
produktiwiteit bereik.

Mike het later ’n artikel gepubliseer wat 
as baanbrekerswerk beskou is en ’n goeie 
aanduiding gegee het van die aantal diere 
waarvan die genotipe bepaal moet word om 
sinvolle resultate oor ’n spesifieke eienskap 
te kry. ’n Mens kan nuttige inligting verkry  
( GRAFIEK 2 ) as jy die genotipe van sowat 
1 000 diere bepaal, maar ideaal gesproke 
moet jy tussen 4 000 en 6 000 diere gebruik 
om akkurate voorspellings te maak. 

Die krag van genomika is dat een haar-
monster van ’n dier dieselfde inligting oor 
vrugbaarheid kan gee as ’n koei wat oor ’n 
tydperk van tien jaar gekalf het. 

In die laaste fase, die plato van produkti-
witeit, begryp kommersiële produsente, stoe-
terye, telersgenootskappe en diensverskaffers 
dat genomika ’n langtermyndoelwit is wat 
hulle moet omarm om voor te bly. In die 
melkbeesbedryf is genomiese seleksie reeds 
’n gevestigde metode om bulle en koeie te se-
lekteer, wat selfs op kommersiële vlak gebruik 
word. Haarmonsters word met hoë vlakke 
van akkuraatheid gebruik. Dit is makliker in 
die melkbeesbedryf omdat kunsmatige inse-
minasie (KI) gebruik word, seleksiedoelwitte 
duidelik is, een ras oorheers en KI-maatskap-
pye genotipering finansier omdat dit tot koste-
besparing in toetsprogramme vir jong bulle lei. 

HOE GENOMIESE TEELWAARDES 
BEREKEN WORD
Tradisioneel word teelwaardes bereken met 
prestasiemetings wat alle inligting van die 

ouers en familielede, die dier se eie prestasie 
en dié van hul nageslag insluit. ’n Relatiewe 
gewig word aan elkeen van die drie inset-
te toegeken volgens hoeveel inligting hulle 
bygedra het. 

As baie prestasie-inligting oor die dier 
bekend is, speel dit ’n groter rol in die bere-
kening as die stamboom. As nageslagsdata 
opbou, dra dit meer gewig as die stamboom 
of individuele prestasie. Die oorerflikheid 
en genetiese korrelasie van en tussen elke 
eienskap word ook oorweeg. 

Omdat bulle en koeie oor ’n aantal jare, 
oor ’n aantal seisoene en in verskillende kud-
des gebruik word, neem geraamde teelwaar-
des omgewingsverskille in ag. Die data moet 
egter goed gestruktureer wees (byvoorbeeld: 
genoeg bulle moet oor kuddes gebruik word). 

Die kombinasie en proses van tradi-
sionele teelwaardes bereken, word in  
 FIGUUR 1  geïllustreer.

Die verskil tussen die tradisioneel be-
raamde teelwaarde (BTW) en die genomies 
beraamde teelwaarde (GBTW) is dat laasge-
noemde genomiese inligting insluit ( FIGUUR 2 )

Om GBTW te kry, is ’n drie-stap-proses. 
Die eerste stap is die ontdekkingstap in ’n 
populasie wat genotipering ondergaan het: 
Diere wat ’n genetiese toets ondergaan het, 
waarvoor haar- of semenmonsters gewoonlik 
gebruik is. Hierdie diere word die verwy-
singspopulasie genoem. 

In hierdie stap word bulle en geneties 
invloedryke koeie se genotipe bepaal om 
die nodige voorspellingsvergelykings te 
ontwikkel. Genotipes word dus gebruik 
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om by die prestasiedata te “pas”. Sodra 
die voorspellingsvergelykings verkry word, 
word die genoomwaardes in die normale 
teelwaardes ingemeng. 

Baie van die diensverskaffers het, of is in 
die proses om, ’n enkelstapproses bekend te 
stel wat die BTW en GBTW in een ontleding 
sal bereken.

GENOMIKA: DIE PAD VORENTOE
Die gebruik van genomika is ’n groter uitda-
ging in die beesvleisbedryf as in die melkbees-
bedryf. Eerstens word kunsmatige insemina-
sie selde gebruik. Daar is min vleisbeesbulle 
waarvoor baie, akkurate teelwaardes (baie 
data,  met ander woorde) bekend is, en die 
vleisbeesbedryf selekteer vir talle mededin-
gende seleksiedoelwitte. Daar is ook ’n groot 
verskeidenheid rasse en party bedrywe is 
klein, met min hulpbronne. 

Nog ’n doel waarna wetenskaplikes moet 
streef, is om genomika oor rasse heen eerder 
as binne rasse te gebruik. Kruisteling is in 
die vleisbeesbedryf ook belangriker as in die 
melkbeesbedryf.

Laastens bestee KI-maatskappye in die 
melkbeesbedryf baie aan genomika – iets 
wat baie produsente in die vleisbeesbedryf 
nog onwillig is om te doen. Ten spyte van 
hierdie kwessies verskaf baie internasiona-
le telersgenootskappe deesdae roetinegewys 
GBTW’s as deel van hul genetiese evaluasies. 

Hulle het vennootskappe met navorsings-
organisasies aangegaan, en die top-genoot-
skappe besef die voordele wat genomika op 
die lang termyn inhou. In party gevalle is 
openbare geld gebruik om die gebruik van 
genomika aan die gang te kry.  

In Suid-Afrika het die vleisbeesbedryf 
aansienlike finansiering van die Tegnolo-
gie-innoveringsagentskap (TIA) bekom. 

word. Soos meer inligting oor die dier en 
sy familielede versamel word, verhoog die 
akkuraatheid.  

Die skuif na genomika in die vleisbeesbe-
dryf moet egter in perspektief gesien word. 
Genomika is ’n nuttige hulpmiddel, net 
soos die werklike inligting oor die dier of 
die stamboom nuttig is. Geen item vertel 
self die volle verhaal nie.  

Ons baat werklik deur die verskillende 
inligtingsbronne te kombineer om die beste 
prentjie te kry wat die prestasie van die dier 
beskryf.
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In die vleisbeesbedryf is die gebruik van geno-
mika ’n  groter uitdaging as in die melkbeesbe-
dryf. Die LNR gaan met nuwe finansiering dié 
gaping probeer oorbrug. 



 FIGUUR 2.  Die verskil tussen tradisioneel be-
raamde teelwaardes en genomies beraamde 
teelwaardes is dat ons die genomiese resul-
tate as ’n vierde bron van inligting byvoeg.

Genomiese resultate

 FIGUUR 1:  Tradisionele teelwaardes gebruik 
inligting oor stamboom, individuele presta-
sie en nageslag. ’n Relatiewe gewig word aan 
elkeen van dié insette toegeken op grond 
van hoeveel inligting hulle bydra. As meer 
prestasie-inligting oor die dier beskikbaar 
is, speel dit ’n groter rol in die berekening as 
stamboom. As nageslagdata akkumuleer, 
word meer gewig daaraan toegeken as aan 
stamboom of individuele prestasie. 

Dit word deur die Landbounavorsingsraad 
(LNR) gebruik om by party rasse genotipes 
en fenotipes te bepaal vir eienskappe wat 
moeilik is om te meet, soos voerdoeltreffend-
heid en karkasgehalte. Hierdie finansiering 
behoort die vleisbeesbedryf in Suid-Afrika en 
Namibië toe te laat om die fenotipes (data) 
bymekaar te kry en binnekort die gebruik 
van genomika aan die gang te kry. Die vleis-
beesbedryf sal ook deur bestaande heffings ’n 
bydrae moet lewer, net soos in meeste ander 
beesvleisproduserende lande in die wêreld.

LANGTERMYNVOORDELE
Die eerste voordeel van genomika is dat tal-
le stamboomfoute uit telersgenootskappe se 
databasisse verwyder kan word. Genomika 
gebruik die DNS van stigterdiere (indien 
beskikbaar) en geneties invloedryke bulle 
om inligting oor die hele stamboom in te 
samel. Selfs diere waarvan die genotipe nie 
bepaal word nie, kan in die evaluering ge-
bruik word in ’n proses genaamd imputasie, 
waartydens die genetiese samestelling van 
baie meer diere bereken kan word, dikwels 
met ’n akkuraatheid van meer as 99%. 

Die grootste voordeel is egter die toename 
in die akkuraatheid van genetiese evaluasies 
vir eienskappe wat moeilik is om meet, soos 
reproduksie, voerdoeltreffendheid, karkas-
gehalte, melkproduksie en geboortegemak 
van dogters. 

Met ander woorde die voordeel is van 
toepassing op daardie eienskappe wat duur 
is om te meet of wat eers laat in die dier se 
lewe te voorskyn kom en eers dan gemeet 
kan word. 

Genetiese merkers word ook geïdentifiseer 
vir eienskappe soos bosluis- en siekteweer-
stand, en ’n mens sal voortaan sien hoe geen-
volgordes vir talle nuwe eienskappe bepaal 


