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 TELING EN SELEKSIE VAN DIE UNIEKE BRAHMAN 
 
  
DEEL I - BEKENDSTELLING  
 
Die Amerikaanse Brahman, merkwaardig in talle opsigte, verskil van Europese beeste t.o.v. sy bouvorm, 
fisiologiese en genetiese samestelling.  In die algemeen word die Brahman aanvullend gebruik, eerder as 
in kompetisie met ander beesrasse.  Ofskoon dieselfde genetiese grondbeginsels vir die Brahman, net soos 
vir enige ander ras geld, verskil die einddoel en is die gene-poel en verspreiding van die Brahmane ook 
verskillend.  Dit is dus vanselfsprekend dat teling- en seleksieprogramme vir die Brahman spesifiek vir 
die ras aangepas moet wees. 
 
TEELMATERIAAL 
 
Die basiese teelmateriaal vir die Amerikaanse Brahman is ingevoer en die ras is vir baie spesifieke redes 
ontwikkel - meer so as wat die geval met die inbring of ontwikkeling van enige ander ras in die VSA die 
geval was.  Die belangrikste oogmerk was om die vermoë te ontwikkel om in die Golfkus- en omliggende 
omgewing te kan gedy.  Hierdie semi-tropiese omgewing word gekenmerk deur 'n warm, vogtige klimaat 
en laegraadse voer.  Natuurlike seleksie vir talle geslagte lank en in soortgelyke toestande, het in die 
Indiese beeste die vermoë laat ontwikkel om in so 'n omgewing te kan voortbestaan en aan te teel. 
 
AANPASVERMOë 
 
'n Program in die vroeë 1900's, gemik daarop om 'n vergelykbare mate van aanpassingsvermoë in die 
Golfkusomgewing by beskikbare Europese rasse in die VSA te selekteer, sou honderde jare geneem het.  
Die ontwikkeling en gebruik van die Brahmanras in die VSA en in sowat 60 ander lande wat in die 
voetspore gevolg het, is 'n uitstekende voorbeeld van die kundige gebruik van genetiese hulpbronne. 
 
Die nuwe Brahman kon wyd benut word, deur bloot die ingevoerde bulle met koeie wat toe reeds in die 
VSA was, te laat dek.  Die gekombineerde vermoë van die Brahman-vaars in sulke kruisings as basterkrag 
bekend geraak en is maniere ontwikkel  vir die volgehoue benutting daarvan. 
 
Die unieke eienskappe van die Brahman in die VSA en sy teelt- en seleksievereistes spruit hoofsaaklik uit 
sy: 
 
1. Indiese oorsprong of klassifikasie as BOS INDICUS eerder as BOS TAURUS. 
 
2. Natuurlike seleksie vir aanpasbaarheid in tropiese en semi-tropiese omgewings. 
 
3. Vermoë om in kruisings goed saam te smelt met 'n bykomende mate van basterkrag. 
 
Maar hierdie eienskappe van natuurlike aanpasbaarheid by en gehardheid vir produksie in warm klimaat, 
dra egter nie per se by tot hoë produksie in meer gematigde klimaat en beter omstandighede nie.  Hier 
bereik die Brahman sy uitmuntendheid deur sy genetiese reserwe.  'n Volle aantal Brahman-genes het die 
vermoë om aan kruis-aanteelt eienskappe soos aanpasbaarheid en basterkrag oor te dra.  Die Brahman se 
ongeëwenaarde genetiese samestelling verseker 'n hoë vlak van beide. 
 
Desnieteenstaande moet Brahmankruisings steeds kompeterend wees met alle ander beesrasse-vleis sowel 
as suiwelbeeste.  Gedagtig aan die Brahman se eiesoortigheid is dit steeds noodsaaklik om hulle op te 
weeg binne die verband van die huidige neiging in beesvleisproduksie. 
 
GENETIKA 
 
Sedert die ontstaan van die genetika in 1900 het vleisbeesteelt en -seleksie in die VSA voortdurend 
verbeter.  Hierdie neigings is aangehelp deur ekonomiese toestande en tegnologiese ontwikkelings in 
veeteelt.  Soos te wagte, het die tempo oor die afgelope aantal jare geneig om te versnel, met die gevolg 



dat die afgelope paar jaar die skouspelagtigste was.  Deur te beplan vir veranderings wat moes kom, het 
vrugte afgewerp vir telers met die nodige versiendheid.  Die toenemende dinamiese geaardheid van 
beesvleis-produksie heg steeds groter waarde aan vooruitbeplanning. 
 
 
 
 
 
Teling en seleksie van beeste verteenwoordig 'n belegging van kapitaal en ander hulpbronne.  Dit wil 
egter voorkom asof telers weinig aan die toekoms dink as hulle seleksie- en teeltbesluite neem of 
beplanning doen.  Aan alle toekomsprojeksies is risiko verbonde, maar op die oomblik is daar 'n paar 
definitiewe neigings t.o.v. vleisbeesproduksie en -seleksie.  Selfs al is voorspeelings gevaarlik, moet 
vleisprodusente dit doen vanweë die lang tydsverloop voordat die resultate van teling- en 
seleksieprogramme 'n invloed het.   
 
Waarneembare resultate vereis die toenemende uitwerking van verskeie geslagte van volgehoue pogings.  
Die gemiddelde generasie-interval by beeste - die tyd wat dit neem om 'n trop te vervang met 'n 
geselekteerde nageslagsgroep - is minstens vyf jaar vir die meeste beesrasse en by die Brahman 
waarskynlik ses jaar of selfs langer. 
 
NEIGINGS 
 
Die belangrikste neiging in die vleisbeesbedryf wat in alle waarskynlikheid binne die volgende 10 tot 20 
jaar sal ontstaan, en wat waarskynlik Brahman-teling sal beïvloed, word hieronder saamgevat. 
 
1. 'n Toenemende klem op noukeurige objektiewe meting van ekonomies belangrike produksie-

eienskappe.  Daar sal 'n groter vraag wees na goed ontwikkelde boekhoudingprogramme sodat 
die prestasie van die nageslag van 'n vaar of moer noukeuriger voorspel kan word.    

 
Gegewens, versamel t.o.v. groei sal o.m. speengewig, daaglikse gewigstoename na speen en 
liggaamsgewig op 12 of 18 maande insluit.  Hierdie gegewens sal gebruik word om enkele se 
teelwaarde te evalueer, maar ons sal ook die toenemende gebruik sien van akkumulatiewe 
gegewens t.o.v. nageslag vir die verkryging van gesofistikeerde rekenaar-analises van teelwaarde. 
  

 
By die inligting oor groeiprestasie sal ook volwasse gewig en gegewens oor vrugbaarheid 
bygevoeg word. By stambome sal ook prestasie-inligting beskou word as'n "kortgeknipte 
stamboon" (voorgeslagte onbekend of wat nie gekwalifiseer het nie).  

 
2. 'n Toenemende gebruik van uitheemse en suiwelrasse.  Op die oomblik is daar'n hele aantal 

mense wat met die oog op spekulasie van die Europese beesrasse teel en wat hoegenaamd nie 
daaraan dink om hulself as telers van hierdie rasse te vestig nie.   

 
Desnieteenstaande sal baie, indien nie al hierdie rasse nie,'n invloed op kommersiële 
vleisbeesproduksie in die VSA hê.  Die Holsteiner, Bruin Switser en Jersey het reeds inslag 
gevind in beesvleisproduksie.  Daar sal nog rasse met 'n verskeidenheid eienskappe kom.  As 'n 
teler oortuig voel dat 'n sekere ras of kombinasie van rasse sy wins sal vergroot gaan hy hulle in 
die toekoms makliker gebruik.  

 
Swaar verdiende ondervinding sal opgedoen word, terwyl geleer word wat die beste manier is om 
sommige van hierdie beeste te voer, te bestuur en te bemark.  Bemarkingsprobleme sal in die 
toekoms gouer uitgestryk word, hoofsaaklik weens die invloed wat groter voerkrale sal hê.   

 
Die Brahman is natuurlik die oorspronklike uitheemse ras van die 20ste eeu en kan nou 'n groter 
deel van die mark verower.  Die huidige uitheemse rasse sal die Brahman se mark verbeter, 
eerder as om inbreuk daarop te maak.  

 
3. Kruisteling sal stelselmatiger en baie wyer gebruik word.  Kruisteling sal gebruik word om:   
 

(a)  gewenste eienskappe of kombinasie van eienskappe te verkry;   
 



(b) voordeel te trek uit basterkrag - veral in die geval van die koei;  en  
 

(c) teling in die koeikudde met spesifieke vaar-rasse te kombineer om produksiedoel- 
treffendheid te verhoog en steeds die gewenste groei by die kalwers te verkry.  

 
Al hoe meer telers dwarsoor die land oorweeg kruisteling en vind uit hoe om dit ten beste te 
benut.  Kruisbeeste is deesdae agtenswaardig en het selfs 'n mate van prestige-waarde ontwikkel - 
veral as hulle kruisrasse of "F1's" is.   

 
 

 
Maar kruisbeeste sal nie die toneel in dieselfde mate as bv. mieliekruisings of varkkruisings 
oorheers nie.  Een rede is dat die relatiewe lae vrugbaarheid van beeste 'n hoë persentasie 
volbloeddiere vereis om 'n doeltreffende kruisteelstelsel aan die gang te hou. 

 
4. K.I. van vleisraskoeie sal toeneem, veral in die geval van suiwer diere.  Die toestemmingsbesluit 

van 9 Julie 1970 het in die geval van die American Angus Association die weg gebaan en alle 
verenigings sal voortaan meer K.I.-reëls en regulasies moet aanvaar om onwettige  handeling te 
vermy.   

 
Blykbaar sal die enigste beperkings wat toegelaat sal word, die wees wat gemik is op behoud en 
beskerming van die gehalte en genetiese suiwerheid van die ras.   

 
K.I./binne 'n ras (d.i. sonder eienaarskapbepalings) skep 'n metode vir 'n ras, in die geheel gesien, 
om vinniger te verander.  Hierdie verandering kan t.o.v.  groter eenvormigheid of groter 
verskeidenheid wees, afhangend van hoe dit aangewend word. 

 
NEIGINGS 
 
Hierdie neigings is gekoppel aan, of vorm deel van nie-genetiese ontwikkeling.  Daar is 'n groeiende besef 
van die voordele wat die toepassing van bestuur- en finansieringstegnieke in die beesbedryf kan inhou net 
soos wat die geval is in ander bedrywe wat produkte produseer.   
 
Die groot koeikalfondernemings sal waarskynlik in omvang sowel as getalle toneem en sal 'n belangrike 
rol speel in die aanvaarding van moderne besigheidsbeginsels.   
 
Die beskikbaarheid van ultrasnel rekenaars en die aanpassing daarvan by feitlike alle besighede is 'n goeie 
bewys dat selfs daardie vertakkings van die vleisbeesbedryf wat nog nie rekenaars gebruik nie, dit wel in 
die toekoms sal doen. 
 
DOELTREFFENDHEID 
 
Daar is min twyfel dat doeltreffendheid by beesvleisproduksie (t.o.v. rendement op belegging), meer 
beklemtoon sal word.  Gespesialiseerde bestuur, voeding en bemarking sal benut word.  Gespesialiseerde 
beeste sal gebruik word d.i. rasse wat in spesifieke behoeftes kan voorsien.   
 
Daar is ongetwyfeld 'n verskeidenheid van rasse beskikbaar met 'n wyer reeks eienskappe as wat ons nooit 
ooit gehad het.  Dink byvoorbeeld aan die verskil in grootte tussen die Jersey en Chianina of die 
melkproduksieverskil tussen die Hereford en die Simmentaler.   
 
Die vraag wat ontstaan, is watter rol 'n ras as geheel moet vervul.  Moet individuele Brahmantelers 
aangemoedig word om te diversifiseer sodat die ras in 'n groter verskeidenheid van behoeftes kan 
voorsien en sodoende sy afsetgebied vergroot?  Of moet 'n ras aan vaste voorskrifte voldoen, sodat sy 
"handelsmerk" as waarborg vir sekere eienskappe kan dien? 
 
Die Brahman-teler wat diere teel met unieke genetiese en ander eienskappe het 'n besondere uitdaging 
t.o.v. teling en seleksie.  Die doel van hierdie bespreking is om die uitdaging bloot te lê binne die 
raamwerk wat geskik is vir bespreking van die basiese genetiese beginsels soos van toepassing by die 
Brahman. 
 
DEEL II - SELEKSIE 



 
As 'n ras lewensvatbaar wil bly en die telers 'n profyt wil maak, moet daar 'n aanvraag vir die spesifieke 
ras wees wat kommersiële vleisproduksie aanbetref.  Om mededingend te bly, moet daar voortdurend 
gepoog word om elke geslag te verbeter sodat die diere so goed as moontlik aan die huidige vereistes kan 
voldoen. 
 
In die eerste artikel in dié reeks is die belangrikheid om vooruit te beplan en vleisproduksieneigings te 
projekteer, beklemtoon.  As 'n teler egter sy kudde wil verbeter en op hoogte  wil bly, is dar net twee 
metodes wat toegepas moet word: 
 
(1)  seleksie en 
(2)  teling. 
 
 
 
Hoewel die twee in die praktyk nie geskei kan word nie, gaan seleksie in dié artikel afsonderlik benander 
word.  Seleksie beteken in eenvoudige terme die uitsoek van dié bulle en verse of koeie wat in die kudde 
ingebring word, die besluit oor hoe lank hulle daar gaan bly en hoeveel geleenthede hulle gegee gaan 
word om te reproduseer. 
 
Oor die algemeen word 'n koei in die kudde gehou vir solank as wat sy produktief is.  'n Bul mag egter 
gepaar word met 'n paar koeie in een jaar, met 'n paar koeie oor verskeie jare of met baie koeie (deur 
middel van K.I.) oor baie jare. 
 
Gevolglik is daar verskillende grade van seleksie.  Uitskot, 'n  drastiese vorm van seleksie, elimineer die 
individu geheel en al uit die teelkudde en verhoed enige verdere produksie van 'n nageslag. 
 
SELEKSIE VIR TELING 
 
Seleksie word gewoonlik beskou as die proses om individuele diere binne die ras uit te soek.  Na regte 
behoort die proses van seleksie beskou te word as 'n proses waar al die beeste in ag geneem moet word, 
pleks van slegs individue.   
 
Sommige kommersiële produsente, veral dié wat van kruisteelt gebruik maak, selekteer van vaars op 
grond van algemene raseienskappe en skenk relatief min aandag aan die individu.  Die Brahman is 
inderdaad geselekteer vir sy aanpasbaarheid en kruis-eienskappe omdat seleksie binne die verskillende 
rasse in die VSA nie hierdie voordele binne 'n redelike tydperk kon lewer nie.   
 
(Ons glo egter dit is verkeerd om te aanvaar dat die Indiese diere waaruit die Brahmanras ontwikkel is 
slegs geselekteer is vir hul aanpasbaarheid by warm, tropiese tot sutropiese toestande.  In retrospek kom 
dit voor asof die Brahman se kruisvermoë 'n belangrike eienskap was, wat as gevolg van die basterkrag-
eienskappe tot hul gewildheid gelei het.) 
 
Selfs binne 'n ras mag seleksie tot 'n groot mate gerond word op eienskappe van 'n lyn of die reputasie van 
'n besondere teler se kudde met weinig of geen aandag aan die individu.   
 
Al die verskillende vlakke van seleksie het 'n plek, maar moet in die regte verband gesien word.  Seleksie 
tussen rasse is van groot omvang en het ook geweldige groot gevolge.  Rasseleksie is egter 'n proses wat 
eenmalig kan geskied.  'n Mens kan nie 'n nuwe ras selekteer en elke paar jaar dieselfde resultate hê nie. 
 
INDIVIDUELE SELEKSIE 
 
In hierdie artikel gaan ons veral die seleksie onder individue binne die Brahmanras bespreek.Seleksie, 'n 
kunsvorm wat reeds lank beoefen word, was reeds doeltreffend om die meeste van vandag se rasse te 
vorm.  Maar net soos met enige ander kunsvorm, het die doeltreffenheid van seleksie berus op die aandag 
en talente van die teler. 
 

 
 TABEL I 
 
Die geskatte oorerflikheidspersentasies hieronder is gegrond op die gemiddeldes wat van 



navorsingsverslae en die ondervinding van die skrywers verkry is. 
 
Eienskap       Oorerflikheid 
 
Massa met geboorte      ,40 
Massa tydens spening      ,30 
Speenpunt       ,32 
GDT in voerkraal      ,50 
Voeromsetdoeltreffendheid     ,50 
GDT-weiding       ,35 
Massa op 12 maande      ,50 
Massa op 18 maande      ,60 
Volwasse massa                   ,70 
Slaggradering       ,35 
Slagpersentasie       ,45 
Karkasgraad       ,45 
Lendespiergebied      ,45 
Persentasie van kleinhandelsnit     ,40 
Vleissagtheid       ,60 
Temperament       ,35 
Kalfinterval       ,05 
Vrugbaarheid van semen     ,30 
 
Vlakke van oorerflikheid en genetiese korrelasies kan as volg ingedeel word: 
 
Baie hoog       ,60 en hoër 
Hoog        ,50 tot ,60 
Middelmatig tot hoog      ,40 tot ,50 
Middelmatig       ,30 tot ,40 
Laag tot middelmatig      ,20 tot ,30 
Laag        ,10 tot ,20 
Baie laag           0 tot ,10 

 
Die begrip en die toepassing van wetenskaplike beginsels van genetika by seleksie is nog redelik nuut en 
dateer slegs 'n paar beesgeslagte terug.   
 
Die begrip en toepassing van beginsels eerder as om eenvoudig die resultaat waar te neem, het twee 
belangrike gevolge:  
 
1. verbetering kan baie vinniger geskied en; 
2. meer telers kan 'n "talent" ontwikkel wat voorheen eers ná 'n leeftyd se ondervinding gekom het. 
 
Om 'n wetenskaplike benadering doeltreffend toe te pas, is sorgvuldige, objektiewe evaluasievan 
eienskappe noodsaaklik.  Subjektiewe evaluasies, sommige belangrik en ander van minder of geen belang, 
sal seker altyd seleksiebesluite beïnvloed.   
 
Sommige subjektiewe eienskappe, soos byvoorbeeld temperament, mag bygeleentheid, die belangrikste 
oorweging wees.  Nietemin word kwantitatiewe, meetbare eienskappe vandag as die belangrikste 
oorweging vir seleksie beskou.  Massa is 'n voorbeeld van 'n objektiewe, kwantitatiewe eienskap.   
 
Massa op 'n gegewe ouderdom, byvoorbeeld op 365 dae, word gedeeltelik deur die gene of genotipe, en 
andersyds deur die omgewing bepaal.  Omgewing word hier gedefinieer om alle nie-genetiese gevolge 
veroorsaak deur faktore soos voeding, gesondheid, temperatuur, vogtogheid, ens., in te sluit.   
 
Hierdie funksie van gewig van 'n individu mag uitgedruk word as F = G + O waar F staan vir fenotipe, G 
vir genotipe en O vir omgewing, wat beklemtoon dat die massa van 'n dier op 'n bepaalde ouderdom 
bepaal word deur die genotipe sowel as die omgewing.   
 
'n Tipiese Hereford het byvoorbeeld nie die genotipe (G) om 6 000 kg melk per jaar, ongeag van voeding 



(O), te lewer nie. Ons stel oor die algemeen daarin belang om uit beeste te selekteer wat dieselfde 
omgewingsgeleenthede (O) het sodat verskille in F tussen beeste wat vir seleksie oorweeg word, geneig is 
om verskille te weerspieël in G;  dit wil sê ons stel darin belang om vaars en moers te selekteer wat 
superiour is wat die een of ander eienskap aanbetref en wat die gevolg is van hulle superieure genotipe en 
nie omdat hulle superioure geleenthede het nie. 
 
Wanneer dit onmoontlik is om twee individue aan soortgelyke omgewingsgeleenthede bloot te stel, kan 
korrigerende faktore ingebring word om die akkuraatheid te verbeter wanneer individue vergelyk word. 
 
KALWERS 
 
Gespeende kalwers van eerstekalf koeie het nie dieselfde voedingsgeleenthede (O) as kalwers van 
volwasse koeie om tot op die ouderdom van 205 dae massa te vermeeder nie.  Daarom word die massa op 
205 dae opwaarts gekorrigeer om die O-waarde te ewenaar (gelyk te maak) sodat dit die F-waardes en G-
waardes van die kalwers akkurater kan weerspieël. 
 
 
 
Die resultate van goeie teling - voldoende voeding, siektebeheer en ander goeie bestuurspraktyke - moet 
nie verwar word met goeie genotipes nie. Sommige kuddes se vooruitsigte - genetiese superioriteit - word 
oor die hoof gesien omdat hulle nie so goed bestuur is as ander beeste nie.  Wanneer seleksie byvoorbeeld 
gegrond word op verkeerde massas op 205 dae, sal min, indien enige, kuddevervangings deur koeie van 
twee jaar oud geproduseer word. 
 
TEELWAARDE 
 
Dit sal die geval wees selfs al sou verwag word dat die kalf van die tweejaaroue vers geneties dieselfde 
moet wees as 'n kalf van dieselfde koei (en dieselfde vaar) wanneer sy ses jaar oud is.   
Vir doeltreffende seleksie moet superieure teelwaarde ondeskei word - dit is die oorerflike gedeelte van 'n 
individu se fenotipe wat na die volgende geslag oorgedra sal word. 
 
Die term, "oorerflikheid," dui die relatiewe invloed of bydrae van G in vergelyking met O aan wat 
verskille onder individuele beeste veroorsaak.  Oorerflikheid bepaal eintlik net die gedeelte van G wat 
normaalweg deur die vaars en moers na die nageslag van die tipiese kudde oorgedra word; dit is die 
gedeelte wat betrekking het op teelwaarde. 
 
Oorerflikheid verskil van eienskap tot eienskap (sien tabel I) en is op die volgende wyses tot nut van die 
teler: 
 
* Om die verwagte reaksie of verandering van seleksie vir 'n eienskap te skat. 
 
* Om die teelwaarde van 'n individu te skat;  dit is om die akkuraatheid te bepaal waarmee 'n 

individu se fenotipe na verwagting die gemiddelde prestasie van sy of haar nageslag kan 
voorspel. 

 
REAKSIE 
 
Reaksie op seleksie hang af van die vlak van oorerflikheid en die intensiteit van seleksie. 'n Goeie 
voorbeeld is die volgende:  as 'n bul van 473 kg op 365 dae weeg, geselekteer word en die kudde se 
gemiddelde massa is 418 kg, is hy 54,5 kg bo die gemiddeld.   
 
Oorerflikheid van massa op 365 dae is nagenoeg 50 persent.  Oor die algemeen sal die manlike 
bulnageslag van hierdie geselekteerde vaar wat met gemiddelde koeie gepaar is, na verwagting die kudde 
se gemiddeld (418 kg) met 13,6 kg oortref, wat as volg bereken word. 
 
 
0.50 x 54.4 kg = 27.3 kg = 13.85 kg 
     2              2 
Die bulnageslag van hierdie geselekteerde vaar sal na verwagting 'n gemiddeld van 431,85 kg op 365 dae 



behaal (418 kg + 13,85 kg = 431,85 kg).  Hierdie berekening is die oorerflikheidsdeeltjie (0.50) van die 
seleksiedifferensiaal (54.5 kg) gedeel deur twee, omdat slegs die vaar geselekteer is en met 'n gemiddelde 
koei gepaar is.  Die vaar dra een helfte en die moer die ander helfte van die genes oor na die nageslag. 
 
OORERFLIKHEID 
 
Dit blyk duidelik uit hierdie voorbeeld dat hoe hoër die oorerflikheid, hoe groter is die reaksie.  
Andersyds sal gevind word dat hoe hoër die intensiteit van seleksie (of seleksiedifferensiaal) hoe groter is 
die reaksie.  Sommige eienskappe reageer goed op seleksie en ander nie. 
 
Enige oplettende teler is van dié feit bewus, hetsy hy daarna verwys as oorerflikheid of hiervan bewus 
geword het deur sy ondervinding en kennis.  Oorerflikheid is 'n gerieflike term wat dit moontlik maak om 
inligting wat deur gekontrolleerde navorsing verkry is, in die praktyk toe te pas. 
 
OORERFLIKHEID EN TEELWAARDE 
 
Die teelwaarde kan geskat word uit die individu se eie fenotipe (rekord van massa, ens.).  Vir eienskappe 
met 'n hoë oorerflikheid sal die individu se eie rekord na verwagting 'n goeie aanduiding van teelwaarde 
wees.   
 
 
 
 
Vir eienskappe met 'n lae oorerflikheid sal bykomende inligting oor familie en aanduidende eienskappe 
nodig wees om die akkuraatheid van die skatting van die individu se teelwaarde te verbeter. 
 
Die teelwaarde van 'n vaar voorspel die mate waarin sy nageslag se gemiddeld gaan afwyk van die 
gemiddeld van die kudde, as aangeneem word dat die nageslag kom uit parings met 'n "gemiddelde" koei. 
 
STAMBOOM, NAGESLAGTOETS, BLOEDVERWANTE EN AANDUIDENDE EIENSKAPPE 
 
Bloedverwante wat inligting kan voorsien om teelwaarde te bepaal, sluit in die voorouers, nageslag en 
bloedverwante in die sylyn (soos halfbroers of -susters).   
Hoewel die gebruik van hierdie soort van inligting nogal groot teoretiese aantrekkingskrag het, is die 
inligtings (rekords) wat benodig word, dikwels nie beskikbaar nie of ongeskik vir evaluasie.   
 
Daar is geen manier om terug te gaan om die speenmassa van 'n vaar te verkry as hy nie op die bepaalde 
tyd geweeg is nie.  As hy wel geweeg is, is daar altyd die probleem of die omgewingsfaktore in ag 
geneem is toe hy geweeg is.  Inligting van bloedverwante kan ook verder misleidend wees as gevolg van 
meer verskille in omgewing (O) as wat oor die algemeen deur telers erken word. 
 
Die bygaande stamboek (Tabel II) toon dat deur verder as die vaar en die moer na die grootvaar terug te 
gaan baie min tot evalasie bydra (stamboeke het egter ander voordele, soos wat u nog sal sien).  Wees 
veral versigtig om nie inligting van enige bloedverwant te gebruik as die lyn van inligting onderbreek is;  
as die rekord van die vaar weg is, sal die rekord van die grootvaar weinig gewig dra. 
 
Feit bly dat in gevalle waar die rekord van die vaar nie beskikbaar is nie, dit die akkuraatheid van geskatte 
teelwaarde van voorouerlike prestasie verlaag;  of die rekord mag dalk nie beskikbaar gestel word nie 
omdat dit nie indrukwekkend genoeg is nie.  Die vaar kan nie sekere wenslike genes van die grootvaar 
oordra as hy dit nie van hom geërf het nie. 
 
Die teelwaarde van 'n vaar of 'n moer kan geskat word deur nageslagtoetsing.  Die gemiddeld van die 
aantal nageslagrekord is 'n belangrike faktor wat die akkuraatheid van skatting beïvloed. 
 



 
 
Die persentasies verteenwoordig die verhouding genes wat die toekomstige kuddevervangings 
waarskynlik van elke voorouer sal ontvang.  Die persen-tasie is noukeurig, behalwe vir 
geslagsgekoppeldes vir die vaar en die moer en is die vaarskynlikste of verwagte waardes vir die meer 
veraf voorgangers.  
 
As 'n reël word vyf kalwers per groep nageslagte benodig om die akkuraatheid van die skatting van 'n 
ouer se teelwaarde van sy of haar individuele rekord te ewenaar.  Nageslagstoetsing by beeste is meer 
bruikbaar by vaars as gevolg van die tyd wat benodig word om vyf afstammelinge per koei te verkry. 
 
Elke kalf in 'n nageslagsgroep het die helfte van elke ouer se gene ontvang.  As die kalwers in die groep 
nageslagte bystaan uit óf al die afstammelinge (nie 'n geselekteerde monster van die beste afstammelinge 
nie) en as alle groepe afstammelinge gelyke geleenthede gegee is, dan sal twee maal die verskil tussen die 
afstammelingsgemiddeld van twee vaars neig om die verskille in hul teelwaardes (G) gelyk te maak. 
 
Versuim om genoeg afstammelinge in 'n groep te plaas, versuim om al die afstammelinge of ten minste 'n 
lu-kraak monster te gebruik, of versuim om dieselfde omgewingsgeleenthede aan die hele groep daat te 
stel, sal nageslagstoetsing as 'n metode om teelwaardes te bepaal, nutteloos maak. 
 



 
 
Inligting oor halfbroers en -susters is soortgelyk, maar van minder waarde as dié van nageslagtoetse.  
Genetiese korrelasies dui aan tot watter mate seleksie vir 'n "aanduidende" eienskap ook ander, 
gekorreleerde eienskappe sal verander. 
 
Baie van dieselfde gene wat voerkraal-groeivermoë beïvloed, beïnvloed byvoorbeeld voerkraalgroei- 
doeltreffendheid gedurende dieselfde periode. Die genetiese korrelasie tussen groeivermoë  en doel- 
treffendheid is nagenoeg 0,7.  Omdat beide eienskappe hoogs oorerflik is, sal seleksie vir groeivermoë 
ook die doeltrefendheid van voeromsetting verbeter sonder die beslommernis wat nodig is om 
doeltreffende voerinname by individue te bepaal. 
 
Hierdie tipe van indirekte seleksie kan die beste uitgevoer word deur 'n seleksie-indeks te gebruik.  
Genetiese korrelasies is ook handig om die verskillende gevolge - gunstig of ongunstig - van seleksie vir 
'n sekere eienskap te voorspel.   
 
Omdat massa tydens speen, op 12 maande, 18 maande, ens., 'n positiewe korrelasie het met massa tydens 
volwassenheid, sal positiewe seleksie vir enige een geneig wees om volwasse massa te vermeerder en sal 
dit gevolglik ook die voedingskoste verhoog.  Seleksie wat alleenlik gegrond is op die prestasie van 
bloedverwante of aanduiende eienskappe, is selde so suksesvol as seleksie wat gegrond is op die individu 
se eie prestasie.   
 
Wanneer sulke inligting egter versamel word in 'n goedgeorganiseerde boekhouprogram, kan dit die 
akkuraatheid van seleksie, veral wanneer dit gekombineer word in 'n seleksie-indeks, aansienlik 
vermeerder. 
 
Wanneer 'n teler sy kudde selekteer, is daar sekere punte wat hy deeglik in aanmerking moet neem.  Data 
van voorouers, nageslag, bloedverwante en gekorreleerde eienskappe is vroeër aangegee as van 
sekondêre, eerder as van primêre belang, by die evaluering van teelwaarde.   
 
Daar is egter sekere gevalle waar data van hierdie bronne van primêre belang word: 
 
* Die evaluasie van eienskappe wat tot een geslag beperk is.  Teelwaarde van 'n vaar vir 

melkvermoë moet afhang van die rekords van sy moer, dogters of susters. 
 
* Die evaluasie van eienskappe wat die individu sal vernietig.  Die teelwaarde vir karkas- of 

vleisienskappe kan óf deur aanduidende eienskappe bepaal word óf deurdata van kardasse van 
afstammelinge of bloedverwante. 

 
* Eienskappe met 'n lae oorerflikheid of wat baie moeilik is om te bepaal.  Ten einde teelwaarde vir 

vrugbaarheid by kouie te beraam, sal dit nodig wees om vir 'n hele aantal jaar data te vervamel 
ten einde genoeg inligting te hê.  Aanduidende eienskappe en inligting van familie kan direkte 
meting van die individu vervang. 

 
* Evaluasie van algemene verbindingsvermoë.  Verbinding of kruisvermoë (dit sal in die volgende 

hoofstuk bespreek word kan slegs bepaal word deur die kruisteelnageslag. 
 
INTENSITEIT VAN SELEKSIE 
 
Die intensiteit van seleksie, of seleksiedifferensiaal, is reeds genoem.  (Die voorbeeld is gebruik van 'n 
geselekteerde bul wat 473 kg op 365 dae geweeg het, terwyl die kudde se gemiddelde massa 418 kg was.  
Die seleksiedifferensiaal was dus 473 kg minus 418 kg, of 54,5 kg.) 
 
 
Dit is duidelik dat hoe groter die seleksiedifferensiaal is, hoe groter is die verbetering wat deur seleksie vir 
daardie eienskap verwag kan word.  Om hierdie rede moet seleksieprogramme so eenvoudig en prakties 
moontlik wees en beperk word om slegs eienskappe van definitiewe belang te bevat.  Elke bykomende 
eienskap wat vir seleksie oorweeg word, verminder die seleksie-intensiteit wat moontlik is vir die ander 
eienskappe. 
 



Die meeste van die potensiaal vir seleksieverbetering (selekdiedifferensiaal) moet kom van die kant van 
die vaar.  Die  moer moet egter nie geïgnoreer word nie.  Die seleksiedifferensiaal vir verse hang baie af 
van vrugbaarheid, sterflikheid en langlewendheid.  Hierdie eienskappe is ekonomies ook baie belangrik 
en kan grootliks verbeter word deur goeie bestuur. 
 
 
 
 
KWALITATIEWE EIENSKAPPE 
 
Soos vroeër aangedui, is die belangrikste eienskappe kwalitatiewe eienskappe wat bepaal word deur 
heelwat pare gene.  Dit sluit in groeitempo, tempo van ryp word, massa op verskillende ouderdomme, 
melkvermoë, aanpasbaarheid, temperament, inteligensie, konformasie, karkaseienskappe en vleiswaarde. 
 
Daar is egter 'n aantal kwalitatiewe, genetiese eienskappe wat deur een of 'n klein aantal pare genes beheer 
word en wat vir die telers belangrik is. 
 
POENSKOP 
 
Die poenskop-horingeienskap, wat geneties baie eenvoudig by die Britse rasse is, word deur net een paar 
gene geheer.  By die Brahman is dat ten minste twee pare, wat oorerwing ietwat moeiliker maak.   
 
'n Angusbul byvoorbeeld, sal 'n Brahman nie heeltemal "onthoring" nie, maar dit wel met Herefordbeeste 
doen.  'n Derde paar gene wat dophoring beheer, veroorsaak verdere komplikasies.  Die dominante 
poenskopgeen wat by die Britse rasse (Angus en Poenskop-Hereford) voorkom, is baie bekend.  Daar is 
drie genotipes moontlik vir dié paar: 
 
HH - Twee dominante gene vir poenskopeienskappe.  Hierdie genotipe is homosigoties of suiwer vir 

poenskop. 
 
Hh - Een dominante geen vir poenskop en een resessiewe geen vir horings.  Hierdie genotipe gee 'n 

poenskop individu by Britse beeste wat nie 'n ware "teler" is nie. 
 
hh - Twee ressiewe gene vir horings.  Hierdie genotipe is homosigoties vir horings - alle gehoringde 

Britse beeste is homosigoties. 
 
Hierdie dominante poenskopgeen het ook by die Amerikaanse Brahman ingegiet geraak.  By 
Brahmankruisings veroorsaak dit skynbaar nie altyd 'n poenskop in die homosigotiese staat nie, veral nie 
by hulle nie. 
 
EIENSKAPPE 
 
Die Brahman het 'n resessiewe geen, skynbaar met 'n lae herhalendheid, vir poenskop en word genoem die 
Afrika- gehoringdheid: 

 
HaHa:  Homosigoties, gehoring 
HaHa:  Heterosigoties, gehoring 
haha:  Homosigoties poenskop. 

 
Daar is 'n aantal dodelike of onwenslike genetiese eienskappe in elke ras.  Hierdie eienskappe soos 
dwergagtigheid, word feitlik altyd veroorsaak deur 'n homosigotiese staat van resessiewe gene,  
 
Omdat die homosigoot of draer nie aangetas word nie (gewoonlik nie tot 'n groot mate nie), word hierdie 
gene gewoonlik aangetref in beesbevolkings.  Geen een van hierdie eienskappe is ernstig van aard nie, 
tensy dit opbou tot 'n hoë grekwensie - dwergagtigheid het dit een maal gedoen weens 'n seleksievoorkeur 
vir die draer, wat ietwat meen kompak was. 
 
RESESSIEF 
 
Die baie verskillende soorte van hierdie onwenslike eienskappe veroorsaak probleme deur vrektes en die 



vermindering van die seleksiedifferensiaal.   
 
Wanneer 'n onwenslike genetiese resessief in 'n kudde voorkom, moet feitlik al die seleksiedoelwitte 
daarop toegespits word om van die resessiewe gene ontslae te raak met weinig oor vir die verbetering van 
kwantitatiewe eienskappe.  Dit is wys dat telers aangemoedig moet word en enige vaar of moer wat een of 
meer geneties gebrekkige afstammeling het, uit te skot.  Op dié manier kan die herhaling van alle 
resessiewe gene baie laag gehou word. 
 
Genetiese "afval," soos hierdie gene genoem word, behoort op 'n baie lae vlak gehou te word om die 
reputasie van die ras te beskerm, asook om onnodige verliese a.g.v. vrektes of misvormde kalwers te 
voorkom en te verhoed dat seleksiedruk voorkom. 
 
Bulle wat tot 'n groot mate vir K.I. gebruik gaan word, moet baie sorgvuldig geëvalueer word om vas te 
stel of hulle nie draers is nie of dan getoets word deur hulle te paar met draers of dogters van draers.  
(Toetsparing sal in die volgende artikel bespreek word.) 
 
Die kwalitatiewe genetiese eienskappe waarin die meeste stoettelers belangstel, is haarkleur en 
verpigmentasie.  Kleur en partoon is dikwels die kenmerk van 'n ras en het al dikwels veroorsaak dat 'n 
onrealistiese waarde op die diere geplaas is. 
 
KLEUROORERWING 
 
Waarneming dui ook daarop dat kleuroorerwing by die Brahman sonder twyfel deur heeltemal ander gene 
bepaal word as dié by die Europese diere. 
 
Die Brahmanras, soos enige ander ras, is saamgestel uit die diere van baie individuele telers.  Die 
voortdurende ontwikkeling en verbetering van die ras hang tot 'n groot mate af van die korrektheid 
waarmee telers hul seleksiedoelwitte bepaal en die toegewydheid waarmee hulle seleksie seleksie binne 
hulle kuddes toepas. 
 
Dit het ook al veroorsaak dat uitstaade individue uit die teelkudde gehaal is weens minder belangrike 
foute wat kleur en patroon betref.  Kleur kan natuurlik waarde hê.  Die kombinasie van 'n relatief ligte 
haarkleur en 'n donker velpigmentasie by die Brahman was tot dusver 'n doeltreffende aanpasmeganisme 
teen geweldige sonhitte in tropiese en semi-tropiese gebiede. 
 
MELANIEN 
 
Die algemene wyse van oorerwing van haarkleur en pigmentasie is noukeurig aangeteken ná navorsing 
met baie spesies.  Gene beïnvloed die tipe en verspreiding van melanien in die vel en hare. 
 
Daar is twee basiese soorte melanien:  eumelanien - bruin of swart en phaeomelanien - geel of rooierig.  
Deur pigmentkorreltjies van hierdie twee tipes te meng, kan verskeie kleure verkry word. 
 
Wat die Brahman betref, is daar nog baie min navorsing gedoen oor die oorerflikheid van kleur.  
Waarneming van Brahmane en hulle kruisteelt-afstammelinge het getoon dat die Brahman as ras gene dra 
vir strepe, beperkte swart (wat die rooi kleur gee) en resessiewe verdunning (wat die grys of silwer kleur 
gee). 
 
In die huidige draaikolk van nuwe en nagesende rasse lyk die Brahman se toekoms gesond en rooskleurig. 
 Maar die vleisbedryf is dinamies en voordurend op soek na beter keuses met minder erg aan tradisionele 
raslojaliteite.  Seleksie is die meganisme waarmee individuele telers en die ras lewensvatbaar kan bly. 
 

 
 WEGWYSER VIR DIE SELEKSIE VAN BRAHMANE 
 
* Vestig toekomstige seleksiedoelwitte baie versigtig. 
* Beperk die aantal eienskappe waarvoor geselekteer word. 
* Konsentreer op belangrike ekonomiese eienskappe. 
* Pas eenvormige bestuur toe vir akkurate vergelyking. 
* Pas goeie bestuur toe om resultate op seleksie te vermeerder. 



* Hou rekord en gebruik dit om seleksie te vermeerder. 
* Toets jong vaars vryelik. 
* Toets vaars vir suiwerheid en kommersiële kruisteelt. 
* Sit ou bulle uit as jonges hulself bewys het. 
* Wees objektief en onverbiddelik met uitskot. 
* Pas nuwe beginsels versigtig toe en wees versigtigm met veranderings. 
* Wees konsekwent en volhard met seleksie. 

 
  

DEEL III - VERSKEIE PARINGSPROSEDURES KAN BY TELING 
 EN SELEKSIE GEBRUIK WORD 
 
Nadat hy sy maatstawwe gestel het en die individue geselekteer het wat die beste eienskappe vir sy 
maatstawwe verpersoonlik, moet die Brahmanteler nou besluit watter bul met watter koeie gepaar moet 
word.  Die besluit sal grootliks afhang van watter paringsplan hy gebruik maak. 
 
Basies kan hy:  (1) of die stamboek ignoreer en die geselekteerde individue min of meer vryelik paar; of 
(2) die stamboek gebruik om paring te verseker tussen verwante individue (inteling) of tussen nie-
verwante individue (uitteling). 
 
Terwyl paring van die geselekteerde individue met min of geen aandag aan die stamboek die beste rigting 
vir sommige telers kan wees, kan die korrekte gebruik van die stamboek 'n effektiewe instrument wees in 
die bereiking van doelwitte gestel t.o.v. genetiese verbetering.  Om die stamboek sinvol te gebruik, vereis 
'n goeie begrip van die onderliggende genetiese basis van die gevolge van elke paring (plan) prosedure. 
 
INTELING 
 
Inteling, wat toepgepas kan word in verskillende vorms, is die gevolg van paring van 'n bul met 'n koei 
verwant aan hom;  dit beteken, hulle het een of meer van dieselfde voorouers in hul stamboek.  Die kalf 
verkry deur die paring van 'n verwante bul en koei, sal ingeteeld wees; die graad van inteling sal afhang 
van die graad of noue verwantskap tussen die moeder en die vander (bul en koei). 
 
Wanneer is twee individue nou verwant.  Te begrype, het alle beeste algemene voorouers en gevolglik is 
hulle verwant aan mekaar.  In die algemeen, word verwantskap alleenlik in aanmerking geneem wanneer 
twee individue voorouers het wat verwant aan mekaar is, nie meer as vyf of ses generasies terug nie.   
 
Die graad waartoe twee individue verwant is, word gemeet deur die familielede omdat hulle dieselfde 
voorouers het (of omdat een individu 'n direkte afstammeling van die ander is).  Die verwantskap tussen 
bul en nakomelinge is 50% van hul gene identies is omdat hulle verwant is. 
 
Eie broers of susters het ook 'n berekende verwantskapkoeffisiënt van 50%;  hoewel, kansversameling en 
herkombinasie van gene in produksie en vereniging van aparte sperm en eiersel mag die oorsaak wees dat 
die presiese persentasie van die identiese gene effens bokant of onderkant die verwagte 50% is.   
 
Gene kom voor in pare;  een lid van elke paar van die vader (bul), een van die moeder (koei).  Indien albei 
lede van 'n paar identies is, is die individu "homosigoties" vir die paar.  Te begrype indien  die ouers 
verwant is en dus meer identiese gene deel as nie-verwante ouers, sal die nakomelinge van verwante ouers 
'n groter kans vir homosigositeit hê.  Die intelingskoeffisiënt van 'n individu meet hierdie moontlike 
toename in genetiese homosigositeit as gevolg van die verwante ouers.   
 
Al die gevolge van inteling word hier verduidelik deur vermeerdering van homosigositeit.  Die ingeteelde 
dier is self verskillend en sy telings-karaktertrekke is verskillend. 
 
Inteling veroorsaak 'n algemene vertraging van lewenskragtigheid (vertraging van groei).  
Lewenskragtigheid word hier gebruik in 'n algemene sin om te verwys na alle prestasie-eienskappe 
(toename in gewig, grootte, vrugbaarheid, taaiheid, lewenskragtigheid).   
 
Die graad van intelingverlaging is geneig om te vergroot soos die graad van inteling vergroot.  Bv. van 
die speengewig van 'n kalf word verwag dat daar 'n vermindering van ongeveer een pond vir elke 



persentasie punt vermeerdering by sy eie inteling en 'n addisionele 0,75 lb. vir elke persentasiepunt 
vermeerdering van sy moeder se inteling sal wees. 
 
Lae, oorerfbare eienskappe, soos vrugbaarheid is geneig om meer definitief onderdruk te word by inteling 
as hoër oorerfbare eienskappe soos bv. volwasse grootte.  Seleksie kan intelingsonderdrukking teëwerk, 
maar die gevolge van intense inteling oorweldig korttermynseleksiepogings. 
 
 
 
 
 
 
 
OORERWINGSKRAG (OF ERFDWANG) EN LYNTELING 
 
Aangesien inteling neig om prestasies te onderdruk, sal die ingeteelde bul of vers van geselekteerde 
verwante ouers selde presteer soos of die voorkoms hê van die nie-ingeteelde individue van dieselfde, 
maar nie-verwante ouers.   
 
Maar, aangesien die ingeteelde individue meer homosigoties is, sal hulle meer suiwer teel;  d.w.s. hulle 
nakomelinge sal 'n groter ooreenkoms toon en daar sal meer eenvormigheid wees as gewoonlik.  Die 
vermoë van 'n ouer om sy nakomelinge met eenvormige karaktertrekke te verstrek word erfdwang of 
oorerwingskrag  genoem.  Die enigste ware voorspelbare manier om oorwerwingskrag te verkry, is deur 
inteling. 
 
Lynteling is 'n spesiale vorm van inteling waarvan die hoofdoel is om gunstige genetiese karaktertrekke 
van 'n superindividu te bestendig.   
 
Lynteling, gebaseer op 'n populêre bul word tot stand gebring deur hom te paar met verwante koeie (ons 
kan ook 'n populêre koei lynteel met die relatiewe paar nakomelinge moontlik afkomstig van 'n koei is 'n 
hoofbeperking). 
 
Die populêre bul kan gebruik word om dogters, kleindogters, niggies ens. te dek solank soos hy lewe;  
netso kan sy seuns, kleinseuns ens. gebruik word om die lyn te handhaaf.  Baie dikwels word 'n uitstaande 
bul nie erken en waardeer nie, voordat hy redelik oud is en logies paringskeuses beperk is nie. 
 
Die graad van verwantskap van lede van lyn na die populêre bul bepaal die graad wat deur sy uitstaande 
nakomelinge gehandhaaf word.   
 
Verwantskap word verbeter by inteling;  hoewel, soos vroeër aangetoon, inteling geneig is om 
prestasievemoë te onderdruk.  Dus, die objektiewe of goeie praktiese lyntelingsprogram behoort 'n hoë 
verwantskap tussen die uitstaande "foundation" bul en die lede van die lyn te handhaaf maar hou ook die 
inteling laag. 
 
Inteling in enige vorm, lynteling uitgesluit, sal prestasievermoë verlaag en ontbloot minderwaardige gene 
in homosigotiese vorm.  Daar sal noodwendig 'n hoër uitdunningsyfer wees, soos daar 'n begin gemaak 
word met lyne.   
 
Ekonomiese verliese as gevolg van strawwe uitdunning kan alleenlik oorbrug word deur uiteindelike 
evolusie van lyne met eenvormige hoogstaande telingswaarde.  Nogtans word hierdie potensiële 
telingswaarde hoofsaaklik deur die "foundation" bul daargestel.   
 
Dit is dus te begrype dat nuwe lyne alleen begin sal word indien 'n uitstaande individu geïdentifiseer is en 
beter bulle nie beskikbaar is nie.  Identifikasie van hierdie uitstaande bulle behoort alle middele tot hul 
beskikking soos spesiale prestasieregisters ens. te gebruik. 
 
INTELING EN GENETIESE AFWYKINGS 
 
'n Algemene, baie dramatiese gevolg van inteling is die toename in voorkoms van genetiese afwykings, 
waarvan baie dodelik is.  In alle rasse is daar sommige individue wat draers is van defektiewe resessiewe 



gene.   
 
Ons herken gewoonlik nie hierdie draers nie omdat hulle enkele nadelige gene verbloem word deur die 
ander dominante lid van die genepaar.  Hierdie gene genaamd "genetiese afval" het vermeerder in sommig 
populasiegroepe omdat draers bevoordeel is deur seleksie. 
 
Bv. toe stewigheid beskou is as 'n goeie eienskap, was draers van die dwerggene klaarblyklik begunstig 
by seleksie omdat hulle hoofsaaklik normaal in voorkoms was, maar net 'n klein bietjie meer kompak, net 
'n korter kop en stewiger.   
 
Soortgelyk is by seleksie van baie goed gespierde beeste, wat nou verkies word, gevind dat dit wil 
voorkom of draers van dubbele spiergene bevoordeel is.  Indien seleksiebegunstiging van die eienskap 
toegepas word by die teling van beeste, kan daar 'n toename wees van hierdie dubbele spiergene. 
 
 
 
Inteling is geneig om "trash genes" bloot te stel.  'n Belangrike praktiese toepassing van inteling is die 
totsing van nadelige resessiewe gene.  Bv. potensiële kuddebulle, veral daardie wat vir K.I.-gebruik word, 
kan gekeur word vir die dra van nadelige resessiewe gene, deur elke bul met sy dogters te teel.   
Een defektiewe nasaat bewys dat die bul 'n draer is, 32 of meer algehele normale nasate lewer uitstekende 
bewys dat hy nie 'n draer is nie. 
 
Daar is 'n sterk algemene natuurlike seleksie teen "genetic trash" en dus sal die verskyning van die 
nadelige gene tot 'n minimum beperk wees.  Maar terwyl dit maklik is om die frekwensie van dadelige 
resessiewe gene te verlaa, is dit tog onmoontlik om hulle heeltemal uit te skakel omdat draers dikwels 
geheel en al normaal voorkom.   
 
Dus, selfs in kuddes sonder 'n geskiedenis van genetiese afwykings is daar waarskynlik ook nadelige 
"genetic trash" bloot te lê indien hulle begin met 'n program van sistematiese inteling.   
 
Hierdie resessiewe uitdunningsverliese plus die verwagte onderdrukte prestasievermoëns, moet beskou 
word as 'n deel van die uitgawe van 'n intelingsprogram.  Inteling het dus beide voordele en nadele.  Dit 
hang af van die situasie, dit mag ook die keuse van 'n paringsplan wees.  Maar wat van uitteling, wanneer 
behoort dit gebruik te word? 
 
UITTELING 
 
"Outbreeding" is die paring van 'n bul en 'n koei wat nie verwant aan mekaar is nie.  Dit term word soms 
gebruik om te verwys na parings waar inteling vermy word.  Daar is verskillende intensiteitsvlakke van 
"outbreeding". 
 
Kruising van twee families - 'n "outcross" - is ligte "outbreeding", die intensiteit hang af van die graad van 
genetiese verskille tussen die twee families.  Kruising van twee rasse-kruisteling-dit is uiters 
"outbreeding", hang weer eens af van die genetiese verskille tussen die twee rasse.  Ons het reeds gesien 
dat inteling gelei het tot verhoogde homosigotisiteit en die daarmee gepaardgaande 
intelingsonderdrukking (prestasie). 
 
"Outbreeding", die teenoorgestelde van inteling, lei tot verlaging van homosigotisiteit of liewer tot 
verhoging van heterosigotisiteit, die situasie waar lede of 'n genepaar nie identies is nie.  "Outbreeding" 
kan ook lei tot nuwe kombinasies van die gene en bedekdie gevolge van nadelige resessiewe gene. 
 
Ons kry die volgende reaksie uit uitteling (outbreeding): 
 
1. Verhoogde heterosigositeit, nuwe kombinasies en bedekking van gevolge van nadelige 

resessiwiteit - 
2. Dit dra by tot die genetiese basis vir ekstra lewenskragtigheid in die algemeen opgemerk by 

"outbred" beeste.   
 
Die graad van lewenskragtigheid hang grootliks af van die graad van genetiese afwyking tussen die bul en 



die koei.  Nakomelinge van lynkruisings binne 'n ras sal ekstra lewenskragtigheid hê, maar nie tot so 'n 
groot mate as die nakomelinge van kruising turren twee rasse nie.   
 
Kruising tussen twee lyne binne 'n ras wat geheel en al geneties verskil mag 'n opmerklike "outcross" 
lewenskragtigheid veroorsaak wat dikwels na verwys word as "a good nich".  Indien die bul en die koei 
albei ingeteel is, maar nie dieselfde voorouers het nie (bv. bul van lyn A en koei van lyn B), dan sal hul 
nakomelinge glad nie wil inteel nie. 
 
Instede van om 'n verlaging van inteling te toon, sal die nakomelinge, wat "outbred" is, 'n ekstra 
lewenskragtigheid geniet wat prestasie-eienskape betref.  Die genetiese basis vir die ekstra 
lewenskragtigheid van "outbred" beeste binne 'n ras is dieselfde vir bastermielies, basterhoenders en 
beesraskruisings.  
 
Ons weet dat hibriede nie die ras suiwer teel vir ekstra lewenskragtigheid nie;  hulle nakomelinge neig 
verskillend te wees en toon geen ooreenkoms met hulle hibried ouers nie.  Ons kan dit 'n negatiewe 
"erfdwang" noem.  Soortgelyk neig "outbred" bulle om nakomeling te lewer wat swak vertoon in 
vergelyking met die bul se eie lewenskragtige prestasie. 
 
 
Hibried lewenskragtigheid word skerp verminder as F1 eerste kruis gepaar word met 'n soortgelyke F1 en 
word verder verminder met F2 x F2 ens.   
 
Sodat na verskeie generasies gevind is, dat die hibierd lewenskragtigheid verkwis is.  Prestasie-toetsing is 
'n kragtige hulpmiddel tot verbetering van vleisbeeste, maar behoort ook oordeelkundig gebruik te word 
en nie as die einigste norm vir telingswaarde nie. 
 
Onbeperkte eitoesiasme vir prestasietoetsing, hoewel dikwels goed bedoel, het in sommige gevalle gelei 
tot "outbreeding" (binne rasse).  Die doel was om beter resultate van die ekstra lewenskragtigheid te 
verkry, nieteenstaande die feit dat hierdie lewenskragtigheid nie aan hulle nageslag oorgedra word nie. 
 
OORERFLIKHEID, INTELING ONDERDRUKKING EN UITTELING - LEWENSKRAGTIGHEID 
 
Daar is twee basiese tipes van genewerking, nl. additief en nie-additief.  Oorerflikheid, die persentasie van 
totale genetiese en omgewingsvariasies as gevolg van additiewe genetiese effekte, is 'n goeie indikasie 
van die potensiële verbetering as gevolg van seleksie.  
 
Beide inteling, onderdrukking en uittelinglewenskragtigheid word veroorsaak deur nie-additiewe 
geneverskynsels.  Daarom in die algemeen vind ons dat gunstige oorerfbare trekke deur seleksie 
bevoordeel word, maar word min beïnvloed deur beie inteling of uitteling.   
 
Vrugbaarheidstrekke soos kalwingsintervalle wat swak oorerfbaar is, neig om swaar onderdruk te word 
deur inteling, maar neig om grootliks verbeter te word deur uitteling. 
 
PARINGPLANNE VIR WINSGEWENDE BRAHMANTELING 
 
Watter dekking of paringplan is die beste? 
 
Paring van geselekteerde ouers om eenvoudige inteling of 'n wye "uitkruising" te vermy, is miskien die 
eenvoudigste en veiligste, maar die stamboekteler sal die geleentheid verlore laat gaan om die effekte van 
seleksie tot sy kudde toe te voeg.   
 
Die ware telings verrassing - beide goed of sleg - is 'n gevolg van uitteling wanneer 'n uitstaande individu 
in gebreke bly om suiwer te teel of van inteling wanneer 'n onindrukwekkende individu 'n relatiewe 
uitstaande nakomeling lewer. 
Die stamboek sal die redes verskaf vir die onverwagte.  Was die bul en die koei familie van mekaar?  Was 
hulle van verskillende lyne?  Inteling op sigself is selde verdedigbaar in die teling van 'n vleisbeesras 
omdat vrugbaarheid skerp verlaag word.  Lynteling het potensiaal, as aangeneem word dat 'n uitstaande 
bul gevind kan word.  Maar slegs 'n klein aantal telers is in 'n posisie om lyne tot stand te bring en te 
handhaaf.   



 
Lynteling is duur en het 'n hoë risikofaktor ('n mens hoor nooit van al die lyne wat misluk het nie).  'n 
Suksesvolle lyn moet suiwer genoeg wees om premium pryse te lewer, om hierdie waagstukke die moeite 
werd te maak. 
 
Die Brahmanras is in die V.S.A. gedurende die laaste half-eeu tot stand gebring deur gebruik te maak van 
'n relatiewe klein kerngroep beeste ingevoer vanaf Indië.  Die ras het ontwikkel deur die uitbreidingsfase 
en het nou min of meer ontwikkel tot die eerste fase van familielyne.   
 
Die volgende fase sal bestaan uit die onderverdeling van families in hierdie sublyne en die 
totstandbrenging van nuwe families deur twee of meer familielyne te kruis.  Die beter sublyne en nuwe 
families sal uitbrei (hulle word begunstig deur seleksie in die ras) en die swakkeres sal verdwyn - dit word 
eintlik verwerp uit die ras.  Daar is baie uitdagings en moontlikhede vir Brahmantelers om 
onderskeidende en nuttige lyne daar te stel.   
 
Maar dit moet in gedagte gehou word dat die rol van die familienaam nie meer so belangrik is soos 
voorheen nie - die prestasieregister word al hoe belangriker.  Eintlik word beide tipe informasie benodig.  
Die stamboek moet gekombineer word met 'n volledige stel prestasieregisters.   
 
 
 
 
Hierdie prestasie-stamboek getuig van beide oorerwingskrag en telingswaarde vir prestasietrekke soos 
gewigstoename potensiaal, grootte, konformasie (vorm), vrugbaarheid en temperament.  Weer eens sien 
ons dat die Brahman goeie vooruitsigte het vir die toekoms wat basies gesond is - maar geen ras kan 
staties bly in die huidige dinamiese vleisindustrie en steeds van 'n goeie toekoms verseker wees nie.   
Seleksie en paring is die metodes vaarmee telers hulle ras vir die toekoms kan verbeter. 
 
OPSOMMING VAN IN- EN LYNTELING 
 
A. GEBRUIKE 

1. Om te toets vir ongewenste resessiewe gene. 
2. Die verkryging en handhawing van 'n noue verwantskap met die uitstaande voorouers. 
3. Die verhoging van oorerwingskrag. 
4. Vorming van families. 

 
B. NADELE 

1. Die verlaging van lewenskragtigheid ten opsigte van prestasie. 
2. Die verhoogde voorkoms van ongewenste resessiewe trekke. 
3. Die verhoogde gevolge van verkeerde en verouderde seleksiedoelstellings. 
4. Meer vrektes kom voor in 'n vroeë stadium. 

 
C. RIGLYNE 

1. Vertrou die akkuraatheid van evaluasie vir hoogstaande prestasievermoëns. 
2. Voorkoms van ongewenste resessiewe gene. 
3. Voortreflikheid en ouderdom van die uitgangsbul. 
4. Korrekte struktuur en grootte van die kudde. 

 
 
 DEEL IV - TELING-EN SELEKSIEPROGRAMME 
 
Die unieke Brahman is 'n ras wat as 'n bruikbare bron vir vleisproduksie beskou kan word.  Beide die os 
en vers, wat van 'n Brahmanbul geteel is, het reeds 'n uitmuntende reputasie in terme van 
produksiedoeltreffendheid opgebou.  Kan Brahmantelers, deur middel van individuele en kollektiewe 
seleksie-stelsels, 'n nog doeltreffender en mededingende Brahman teel?   
 
Genetiese beginsels bly dieselfde vir alle rasse, maar die doelstellings en samestellings van die 
Brahmanras verskil.  Ten einde 'n genetiese bevorderingsprogram te ontwikkel, word spesifieke seleksie-
stelsels en paringsplanne, wat geskik sal wees vir die Brahman, derhalwe vereis. 
 



'n Begrip van die beginsels van veeteeltgenetika, sal die teler in staat stel om seleksie so toe te pas, dat hy 
meer sekerheid met betrekking tot die uiteindelike resultate sal verkry.  Sodanige beginsels voorsien die 
jonger en minder ervare teler ook van 'n begrip en waardering van beesteling wat normaalweg slegs na 'n 
leeftyd van ondervinding bekom sou word. 
 
Die eerste stap in die ontwikkeling van 'n genetiese bevorderingsprogram, is om die doelstellings te 
bepaal.  
Spesifieke doelstellings of die mate van beklemtoning van sekere aspekte, sal van een teler na 'n ander 
wissel.  Die hoofdoelstelling van die Brahman as ras, bly egter die produksie van kruisingsdiere.   
 
Ons stel nie in die vooruitsig dat die Brahman sal meeding met groot, groeikragtige rasse soos die 
Charolais nie.  Brahmanbeeste moet 'n rol vervul - 'n belangrike rol - in die ontwikkeling van hoogs 
doeltreffende, winsgewende stelsels van kommersiële kruisteling.   
 
Geen ander ras kan dieselfde mate van basterweeld, aanpassings- vermoë en moerdereienskappe met 
betrekking tot gekruisde aanteelkoeie voorsien nie.  Watter telingsprogram sal die beste resultate lewer ten 
opsigte van hierdie doelstellings?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ons algemene aanbevelings is, dat seleksie en teeldoelstellings in die geval van Brahmane in die rigting 
gestuur moet word van: 
 
1) Verbeterde ekonomiese doeltreffendheid wat kudde produksie betref. 
 
2) Verbeterde ekonomiese doeltreffendheid wat bemarking betref. 

(a)Binne die ras 
(i)  Plaaslike mark 
(ii)  Uitvoermark 

 
(b)Buite die ras 

(i)  Vaders van aanteelkoeie 
(ii)  Vaders van slagdiere 

 
Gelukkig is die spesifieke seleksie- en paringsprosedures wat vir enige een van hierdie afsonderlike 
doelstellings toegepas moet word, geneig om te oorvleuel en in sekere gevalle is dit identies.  Andersyds 
is dit egter nodig dat belangrike verskille uitgeken moet word, ten einde die mees geskikte program as 
geheel, te implementeer. 
 
Die ekonomiese doeltreffend van kuddeproduksie van geregistreerde beeste (produksie van aanteeldiere 
eerder as slagdiere) sal grootliks van die netto lewenslange vrugbaarheid van die koei en netto 
vrugbaarheid van die bul afhang, dit wil sê, die aantal geregistreerde verkoopkalwers wat per koei 
geproduseer word.   
 
Sodanige vrugbaarheidseienskappe het min direkte verkoopwaarde op die mark vir geregistreerde 
Brahmane, maar is egter van uiterste belang in die bepaling van die reputasie van die ras as 'n geheel.   
 
Aangesien vrugbaarheid van groot belang is vir die individuele teler, asook vir die reputasie van die rar in 
geheel, verdien dit besondere aandag, nieteenstaande die feit dat die faktor van oorerwing laag is wat 
hierdie eienskap betref. 
 
Die bydrae van die bul met betrekking tot die vrugbaarheid van 'n kudde (of 'n ras) word, behalwe in 
gevalle van algehele of feitlik algehele onvrugbaarheid, gewoonlik oor die hoof gesien.  Hormonale 



produksie en balans, tesame met ander eienskappe van 'n hoogs vrugbare bul, word teruggevind in hoogs 
vrugbare vroulike diere.  Alhoewel dit nog nie deur navorsing bevestig is nie, is dit dus logies dat baie 
vrugbare bulle geneig sal wees om baie vrugbare dogters te teel.   
 
As gevolg van hierdie invloed en die belangrikheid van vrugbaarheid in die koei, sal vrugbaarheid van die 
bul noodgedwonge in seleksie-doelstellings ingesluit moet word.  Die tweede hoof-kategorie - 
Ekonomiese doeltreffendheid wat betref bemarking - is verwant aan die vraag na 'n teler se diere.   
 
Hierdie vraag hang weer grootliks af van die reputasie van die ras, die reputasie van die teler, asook van 
die prestasies, bouvorm en teling van sy diere.  Objektiewe prestasierekords is alreeds met groot sukses 
deur sommige telers van sommige rasse gebruik by die bemarking van hulle diere, maar dit is oor die 
algemeen nie die geval binne die Brahmanras nie.   
 
Die rede hiervoor kan toegeskryf word aan die feit dat Brahmane baie doeltreffende resultate in die 
kruistelingsprogramme gelewer het.  Kommersiële kopers het dus in die verlede staat gemaak op die 
kruisingsvermoë en prestasies van die ras eerder as op die meriete van individuele diere.   
 
As gevolg van voordurende beklemtoning van verhoogde doeltreffendheid, is prestasietoetsing - alhoewel 
'n spesiale soort prestasietoetsing - noodsaaklik vir Brahmantelers. 
 
Binne die mark vir geregistreerde Brahmane, is standaarde vir die plaaslike- en uitvoermark dieselfde.  
Elke mark beklemtoon egter ietwat verskillende aspekte.   
Die tradisionele uitvoermark beklemtoon tot 'n groot mate eienskappe wat betrekking het op rasegtheid, 
en aanpassings- vermoë.  Die gesigseinder van die binnelandse mark vir Brahmans verbreed vinnig 
namate kruisteling meer aanvaar en toegepas word. 
 
Die resultate wat uit teelprogramme vir geregistreede diere verkry word, dring vinnig deur tot die 
kommersiële vlak.  Wat die Brahman betref, word die ras grotendeels op kommersiële vlak gebruik in die 
produksie van F1-aanteelkoeie en kruiskalwers vir slagdoeleindes.   
 
 
Die reputasie van die Brahmankruisings berus op hulbesondere kombineringsvermoë, wat dan ook 'n 
algemene raseienskap weerspieël.  Die stamboom kan gebruik word in die evaluasie van die 
kombineringsvermoë, maar die peil van basterweelde in Brahmankruisings word oor die algemeen nie aan 
spesifieke bloedlyne gekoppel nie.   
 
 
Die feit dat die Brahman wel in die algemeen oor 'n hoë peil van kombineringsvermoë beskik, is 'n 
waardevolle verhandelbare karaktertrek wat tot groter mate in aanmerking geneem moet word in 
Brahmanseleksieprogramme.   
Met ander woorde, seleksie moet gedeeltelik oof op die prestasietoetsing van die kruisingsnageslag 
gebaseer word. 
 
Die vermoë tot aanvulling is 'n verdere voordeel wat uit kruisteling verkry kan word en die waarde 
daarvan word nou eers erken en waardeer.   
 
Aanvullingsvermoë dra by tot die oeltreffendheid van vleisproduksie hoofsaaklik deur die paring van 
besonder goeie aanteelkoeie met bulle wat die eienskappe van groeikrag en bespiering, wat in jong osse 
verlang word, toon.   
Die besparing is 'n gevolg van die laer onderhoudskoste om die teelkoeie te bou, wat nog 'n kalf met goeie 
groeipotensiaal kan produsee, as gevolg van die groeikrag van die vader, tesame met basterweelde.   
 
Die vermoë van die teelkoei om sonder hulp te kalf, nieteenstaande die feit dat sy met 'n groot bul gepaar 
is, is van die uiterste belang.  By Brahmankoeie of Brahmankruiskoeie word kalwingsprobleme selde 
onderwind en seleksie uit die oogpunt van maklike kalwing is heelwaarskynlik nie nodig nie.   
Hierdie eienskap moet egter gedurig in gedagte gehou word, sodat gemak van kalwing nie onbewustelik 
verlore gaan as gevolg van seleksie vir 'n ander eienskap nie. 
 
Brahmantelers moet, wanneer hulle selekteer, heelwat oorweging skenk aan die doeltreffendheid van hul 



aanteelkoeie om sodoende seleksie, wat lei tot toename in volwasse grootte buite verhouding met die 
groeitempo by 'n jonger ouderdom te vermy.   
 
Op die huidige tydstip is daar geenklaarblyklike rede vir 'n toename in die gemiddelde volwasse grootte 
van die Brahmankoei nie.  Hierdie siening kan egter verander indien daar karkasse ontwikkel wat 
moontlik daartoe kon lei dat die volwasse grootte van die vleisbeeste in die land toeneem.   
 
Dit sou alleenlik gebeur indien die groter rasse voortgaan om vir meer grootte se selekteer en daar bestaan 
'n moontlikheid dat die bedryf dan by groter koeie sal moet aanpas, met die gevolg dat die Brahman dan 
aandag sal moet skenk aan die grootte van volwasse diere.   
 
Nietemin, solank as Brahmankruiskoeie kalwers kan voortbring van die grootste en groeikragtigste bulle 
wat beskikbaar is, bestaan daar geen rede vir 'n toename in die volwassegrootte van Brahmankoeie nie.   
 
Dit is miskien moeilik om hierdie punt onvoorwaardelik te aanvaar en waardeer, aangesien daar tans 
soveel belangstelling en aanvraag na grootte en groeivermoë.  Dit moet egter in gedagte gehou word dat 
seleksie van teelpraktyke wat nou toegepas word, eers 'n uitwerking sal toon oor 'n aantal jare, moontlik 
binne 5 tot 10 jaar.   
 
Daar bestaan min twyfel dat vleisprodusente in die algemeen reeds begin besef dat ongekwalifiseerde 
seleksie alleenlik vir volwasse grootte, min ekonomiese voordeel inhou.  Gedurende die volgende aantal 
jare sal die goed-gebalanseerde medium grootte koei al hoe meer inslag vind en na waarde geskat word.  
 
Brahmantelers behoort altyd bewus te wees van die feit dat hulle ras uniek is wat betref die diere se 
aanpassings vermoë in tropiese en subtropiese vleisproduserende gebiede.   
 
As gevolg van die feit dat een van die aspekte van aanpassingsvermoë in tropiese gebiede, naamlik die 
doeltreffende verlies aan liggaamshitte, nadelig beïvloed word deur 'n toename in die grootte van die dier, 
moet daar deeglik met hierdie aspek rekening gehou word indien 'n toename in die grootte van Brahmans 
beplan word.   
 
 
Die getalle en beskikbaarheid van baie groot groeikragtige rasse neem toe, terwyl die eienskappe van 
goeie teelkoeie nie so volop is nie.  Die posisie, wat wins betref, is gewoonlik gunstig vir diegene wat 'n 
produk lewer waarvoor daar 'n groot aanvraag en 'n kleiner aanbod is.   
 
Die voorafgaande algemene kommentaar behoort in aanmerking geneem te word, tesame met die meer 
spesifieke aanbevelings met betrekking tot die Brahman wat hier volg. 
 
RASEGTHEID EN AANPASSINGSVERMOë 
 
Die Brahman verskil heeltemal van al die ander beesrasse in die V.S.A., wat almal van Europese afkoms 
is.  Aangesien die Brahman op groot skaal in kruistelingprojekte gebruik word, sou die afleiding gemaak 
kon word dat rasegtheid by die Brahman nie so belangrik is as by ander rasse nie.   
 
Die teenoorgetrelde geld egter, want die unieke voorkoms en eienskappe van die Brahman is grootliks 
verantwoordelik vir die hoë peil van sy vermoë tot kombinering.  Telers sou verkeerd optree indien hulle 
seleksie te veel gerig is op rasegtheid, maar aan die ander kant moet seleksie beslis nie op Europese 
rasstandaarde gerig wees nie.   
 
Die kenmerkende raseienskappe van die Brahman is reeds goed gevestig en individuele diere wat nie in 'n 
redelike mate aan hierdie vereistes voldoen nie, behoort afgeheur te word.  Dit is meer 'n geval van 
eliminasie van 'n paar individuele diere wat nie inpas nie, as werklike seleksie onder die beter diere in die 
kudde. 
 
Ten spyte van die feit dat 'n gedeelte van die Brahman se aanpassingsvermoë aan sy uiterlike voorkoms 
gekoppel word, is hierdie karaktertrek heelwat meer ingewikkeld.   
 
Seleksie vir slegs een van die baie komponente van aanpassingsvermoë, soos byvoorbeeld lengte van ore 



of bestandheid teen hitte, sou meer probleme oplewer as wat dit voordele inhou en soos voorheen 
genoem, sou dit 'n verkwisting van waardevolle seleksiemoontlikhede wees.   
(Indien intensiewe seleksie op aanpassingvermoë gerig word, sou dit baie meer effektief wees om 'n 
eienskap, wat 'n samevatting van die aanpassingsvermoë-eienskappe reflekteer, te gebruik.  
Langlewendheid is een van die beter, indien nie die beste, aanduidings van aanpassingsvermoë; nog 'n 
ander is lewenslange vrugbaarheid.) 
 
BOUVORM 
 
Die bouvorm van die Brahman dra by tot rasegtheid en aanpassingsvermoë. Daarbenewens word dikwels 
te kenne gegee dat bouvorm met produksie en meer direk met karkaseienskappe, gekoppel kan word.   
 
Daar bestaan geen twyfel dat bouvorm beslis van waarde is - geregverdig of nie - wanneer geregistreerde 
diere verkoop word.  Wat betref die beesbedryf in die VSA was die Brahman egter een van die rasse wat 
aanleiding gegee het tot die besef dat daar baie variasies in bouvorm kan bestaan by goeie, produktiewe 
beeste.   
 
Seleksie vir produktiewe eienskappe behoort direk op betroubare rekords van produksie gebaseer te word 
in plaas daarvan om bouvorm as 'n indirekte aanduiding tot produksievermoë te gebruik. 
 
Oor die algemeen is bouvorm 'n subjektiewe evaluasie en is dit nie 'n hoogs oorerflike eienskappe nie.  
Daar is geen werklike maatstaf vir die vereiste van bouvorm nie en standaarde wissel gevolglik van een 
persoon na die ander.   
 
Bouvorm-eienskappe het 'n lae oorerflikheidsfaktor en enige verandering in bouvorm deur middel van 
seleksie, sal 'n betreklik stadige en onsekere proses wees.  Variasies in bouvorm binne 'n kudde sal vir 
baie jare voorkom, al was dit vir 'n aantal geslagte 'n geslote kudde. 
 
Spesifieke aspekte van bouvorm wat aan strukturele korrektheid, gekoppel is, val egter in 'n ander 
kategorie.  Diere met merkbare gebreke - abnormale kloue en bene, kloue wat skeef uitgroei, 
abnormaliteit van die teelorgane ens. - moet beslis afgekeur word. 
 
Indiviuele telers sal verskillende aspekte van bouvorm benadruk volgens hulle eie idees.  Daar is dus min 
verder in hierdie verband wat genoem kan word, behalwe dat Brahmantelers nie moet vaskleef aan 
eienskappe van bouvorm as die belangrikste seleksiemiddel nie. 
 
VRUGBAARHEID VAN DIE KOEI: 
 
Dit is 'n voldonge feit dat die Brahman koei stadig ovuleer wanneer sy onder ongunstige 
voedingstoestande verkeer en veral ook vanneer sy onder die addisionele druk van 'n kalf grootmaak 
geplaas word.   
 
'n Feit wat nie ten volle na waarde geskat word nie, is dat die sensitiewe reaksie wat die Brahmankoei op 
voeding toon, na beide kante waargeneem kan word; dit is die waarde volle oorlewings- meganisme wat 
ten tye van 'n voedingstekort haar ovulasie aan bande lê, maar dit weer spoedig laat funksioneer om 
ovulasie te bewerkstellig wanneer voedings toestande verbeter.   
 
Vanuit die oogpunt van seleksie, is dit derhalwe swak bestuur om 'n koei wat as gevolg van 
voedingstekorte nie ovuleer nie, af te keur terwyl die koei wat dragtig geword het tydens 'n tydperk van 
volop voedsel, geselekteer word.   
 
Een van die hoofredes waarom oorerwing 'n geringe invloed het op die vrugbaarheid van die koei, is 
omdat omgewingsfaktore soos byvoorbeeld seisoensveranderings, ouderdom, siekte en 'n aantal ander 
faktore die ware genetiese verskille tussen diere, wat vrugbaarheid betref, sal oorskadu. 
 
In 'n teelkudde wat onder goeie bestuur staan, sal gesorg word dat alle koeie die geleentheid gegun word 
om hulle genetiese vermoë tot dragtigheid te verwesentlik.  Sonder om die genetiese aspekte in 
aanmerking te neem, is dit ook 'n gesonde ekonomiese beleid. 
 



Na bevrugting is die volgende komponent van netto vrugbaarheid, die vermoë van die koei om geboorte 
te skenk aan 'n lewende kalf en die kalf se vermoë om aan die lewe te bly.   
 
Die Brahman ondervind min probleme met kalwing, maar die oorlewingsvermoë van die kalf is egter 'n 
ander saak.  Wanneer die oorlewingsvermoë van die kalf in aanmerking geneem word, moet aanvaar word 
dat daar op die huidige tydstip geen bepaalde inligting beskikbaar is met betrekking tot Brahman kalwers 
se oorlewingsvermoë na geboorte nie.   
 
Aangesien kruiskalwers van Brahmanvaders of Brahmanmoeders egter besonder lewenskragtig is, dui dit 
op 'n probleem binne die ras wat moontlik as "negatiewe heterose" beskryf kan word.  Om seleksie teen 
"negatiewe heterose" toe te pas, sal heelwaarskynlik net so onsuksesvol wees as om te selekteer vir 
"positiewe heterose" of basterweelde.   
 
Al oplossing sal wees om in hierdie geval parings tussen na-verwante (aanverwante) diere te vermy (tensy 
daar 'n baie goeie rede vir inteling bestaan) en om altyd 'n koei met 'n ander bul te paar as sy 'n swak kalf, 
wat nie aan die lewe kon bly nie, geproduseer het.   
 
Bulle of koeie wat gereeld 'n hoër as gemiddelde persentasie van kalwers teel wat kort na geboorte vrek, 
behoort afgekeur te word.  Alvorens 'n beter aanbeveling gedoen kan word, sal daar meer navorsing op 
hierdie gebied gedoen moet word. 
 
'n Verdere aspek wat betrekking het op die oorlewing van die kalf, is die koei se vermoë om goeie 
moeder-eienskappe te openbaar.  Sodanige vermoë sluit in die koei se fisiese, sowel as haar 
gedragseienskappe.   
 
Die vroulike nageslag van koeie wat nie onder normale omstandighede in staat is om hulle kalwers sonder 
bestand groot te maak nie, moet nie as vervangingsverse geselekteer word nie.Oor die algemeen is die 
melkproduksie van die Brahmankoei min of meer ideaal vir die grootmaak van haar kalwers, hoewel haar 
relatiewe hoë melkvloei geneig is om voedingsdruk op haar uit te oefen na kalwing, tensy sy voorsien 
word van goeie voeding in die daaropvolgende maande.   
 
Nadat bevrugting plaasgevind het, is 'n voedingstekort nie 'n kritieke probleem nie.  Die Brahmanvers 
reageer op dieselfde wyse op 'n voedingstekort of oorvloed van voeding as die Brahmankoei.  
Brahmanverse behoort die maksimum voedingsgeleenthede te kry, indien daar van hulle verwag word op 
puberteit te bereik, te ovuleer en te kalf voor die ouderdom van 30 maande. 
 
 
 
 
 
VRUGBAARHEID VAN DIE BUL: 
 
Sommige Brahmanbulle beperk die vrugbaarheid van die koeikudde.  Daar is twee aspekte verbonde aan 
hierdie beperking wat aan die bul toegeskry kan word. 
 
1. Libido of paringsdrag (paringsagressiwiteit) en; 
2. die kwaliteit van sy saad. 
 
Brahmantelers is deeglik daarvan bewus dat, om 'n Brahmanbul vir 'n kort tydperk van die dag waar te 
neem, gewoonlik 'n baie swak aanduiding van sy dekking-aktiwiteite sal gee.  Professor Bonsma het 'n 
nuttige lys van die maklik waarneembare eienskappe waaraan 'n vrugbare bul moet beantwoord, 
saamgestel.   
 
Dit sluit in goed-ontwikkelde, ferm, gelykhangende en simmetriese teelballe asook 'n algehele manlike 
voorkoms, met 'n verdonkering in kleur op die kom, nek, voorkwarte en buitedye.  Na 'n visuele 
opsomming volgens voorkoms, behoort die saad deur 'n opgeleide persoon getoets en ge-evalueer te  
word.   
Die standaard waarvolgend die saad beoordeel moet word, behoort aan te dui dat die bul nie slegs 
vrugbaar is nie, maar wel hoogs vrugbaar.   
 



Alhoewel daar een uitgebreide navorsing beskikbaar is om die mening te ondersskryf nie, is dit logies dat 
selfs vir bulle wat vir natuurlike dekking gebruik word, die saad sodanige eienskappe van volume, 
digtheid en beweeglikheid van die sperme moet toon dat dit geskik sou wees om vir kommersiële K.I.-
doeleindes op te vang en dat dit ook die bevriesing en ontvriesing wat hiermee gepaard gaan, kan 
weerstaan.   
 
Sodanige streng vereistes moet by seleksie in aanmerking geneem word en die gewenste bul sal aan 
soveel as moontlik van hierdie vereistes moet voldoen.  Dit is vanselfsprekend dat bulle wat nie naby 
hierdie vereistes kan kom nie, afgekeur behoort te word.   
 
Soos voorheen vermeld, is hierdie seleksie daarop gemik om koei-vrugbaarheid te verbeter, nie net uit die 
oogpunt van die voorsiening van vrugbare bulle vir die koeikuddes nie, maar wel ook omdat die 
vervaningsverse uit sodanige bulle geteel, minder vrugbaarheids- probleme behoort op te lewer. 
 
GEWIGSTOENAME EN ONTWIKKELING: 
 
Gewigstoename (soms gekoppel aan prestasietoetsing) het reeds aansienlike belangstelling by telers van 
sowel geregistreerde as kommersiële diere uitgelok.  Om die gewigstoename in 'n min of meer stabiele, 
goed aangepaste ras of kudde te verander, is 'n taak wat versigtig aangepak moet word, gevolg van sekere 
newe-effekte.   
 
Die belangrikste faktor wat in aanmerking geneem moet word wanneer seleksie vir verhoogde 
gewigstoename toegepas word, veral met tussenpose van 5 of 6 maande by 'n ouderdom van ongeveer 12 
maande, is dat sodanige seleksie die neiging sal toon om volwasse grootte te verhoog, terwyl die 
ouderdom van puberteit vertraag sal word.   
 
'n Verhoogde verhouding van gewigstoename tot gewenste slaggewig, neig wel daartoe dat die 
doeltreffendheid van voeromsetting by slagbeeste verhoog.  Daar is egter reeds daarop gewys dat 
vertraagde volwassenheid en verhoogde volwasse gewig, die doeltreffendheid van die aanteelkudde sal 
verlaag, indien ander faktore gelyk gestel word.   
 
Brahmantelers al die grootste voordeel van seleksie vir verhoogde gemiddelde daaglikse toename verkry 
deur gewigstoename in Brahman kruisosse te verhoog.  Alhoewel Brahmankruisosse 'n uitstekende 
reputasie in die voerkraal verkry het, is die Brahman nie ideaal as die vader van die terminale os nie.   
 
 
 
Die Brahman se hoofdoel is om die vader van goed aangepaste, produktiewe kruiskoeie te wees en die 
Brahmankruiskoei is reeds groot genoeg.  Die seleksie-rigting vir die Brahman is dus 'n meer 
alomvattende benadering ten opsigte van verhoogde gemiddelde daaglikse toename.   
 
Prestasiedata behoort dus aangewend te word ten einde verhoogde gewigstoename te verkry, sonder om 
die volwasse grootte te verhoog.  Om die groeikurwe op hierdie manier te verander, sal die beste resultate 
verkry word deur die gebruik van 'n seleksie-indeks. 
 
'n Seleksie-indeks lê die regte klem op elke eienskap van 'n dier, op so 'n manier dat wanneer die waardes 
vir alle eienskappe bymekaar getel word, die som daarvan die algehele genetiese verdienstelikheid, of 
teelwaarde, in ooreenstemming sal wees met die doelwitte van die teler.   
 
Wanneer die groeikurwe verander word, sal faktore wat beide gewigstoename en volwasse gewig 
beïnvloed (byvoorbeeldspeengewig, 12 maande en 18 maande massa, wat met mekaar verband hou) in die 
indeks geprogrameer word.   
 
Spesifieke indekse kan vir Brahmane ontwikkel word wanneer genoegsame prestasie-data verkry is vir 
gebruik in die beraming van die nodige genetiese parameter. Tot tyd en wyl telers meer data ingesamel 
het, sal die veiligste benadering wees om voorkeur te gee aan die individue met 'n hoër gewigstoename 
maar wat'n medium grootte is by volwassenheid.   
 
Indien nageslagdata beskikbaar is, behoort bulle wat van 'n medium grootte is, maar wie se nageslag hoë 
gewigstoename toon, voorkeur te geniet by seleksie.  Op die huidige tydstip en met inagneming van die 



stand van prestasiedata in die teler se prestasie-lêer, sal prestasietoetsing van bulle vir gewigstoename die 
tyd en onkoste wat daaraan bestee word, regverdig.   
 
Dit word nietemin aanbeveel dat verse geweeg moet word op speenouderdom, 12 en 18 maande.  Verse 
moet normaal ontwikkel, sonder pogings om maksimum gewigstoename te verkry.  Dit sal die nadelige 
uitwerking van vroeë vetaanpakking uit die weg ruim en sodoende vrugbaarheidsprobleme op 'n latere 
leeftyd uitskakel. 
 
TEMPERAMENT: 
 
Dit temperament van die Brahman is selfs meer beroemd as sy basterweelde.  Dit atletiese prestasies van 
"professionele" radeo-bulle wat oor 'n bietjie Brahman-"bloed" beskik het bygedra tot hierdie reputasie.  
Alhoewel dit ietwat onbillik teenoor die ras is, moet die feit dat die Brahman, wat temperament betref, 'n 
swak beeld na buite skep, onder oë gesien word.   
 
Die hantering van Brahmane en Brahmankruisings sal geen probleme oplewer nie, inteendeel, daar kan in 
sommige gevalle makliker met hulle gewerk word deur beesboere met ondervinding en die nodige 
fasiliteite.  
Die ongeluk is dat 'n ontsaglike groot aantal potensiële Brahmankopers en selfs Brahmanboere nie oor die 
kennis of fasiliteite beskik om die ras behoorlik te hanteer nie.   
 
Wat sal die maklikste verander, mense of beeste?  Die oplossing bevat 'n bietjie van albei.  Temperament 
is die resultaat van beide oorerflikheid en hantering.  Dit is moeilik om hierdie twee faktore van mekaar te 
skei, maar temperament as gevolg van oorerflikheid kan deur middel van seleksie verbeter word.   
 
Die oorerwingsfaktor wat temperament betref, kan gedemonstreer word deurdat individuele beeste 
verskillende reaksies toon wanneer mense van voor af na hulle beweeg, selfs al het die diere saam 
grootgeword en presies dieselfde behandeling ontvang. 
 
Beeste wat wild en onbeheerbaar is, moet afgekeur word.  Dit dien egter wanneer hulle kom uit 'n kudde 
wat onder swak bestuur gestaan het en nie behoorlik gehanteer is nie.  Beeste moet die geleentheid gegun 
word om hulle inherente temperament, goed of swak, onder vergelykbare omstandighede te openbaar.  
Nadat die sondebokke afgekeur is, moet makheid in die kudde deur seleksie aangemoedig word. 
 
 
SAMEVATTING 
 
Die voortgesette ontwikkeling en verbetering van die Brahman sentreer om sy genetiese kruisvermoeë en 
aanpasbaarheid.  Die prestasie van sy kruisgeteelde nageslag is belangriker as die prestasie van die suiwer 
geteelde Brahman.   
 
Die vermoë om 'n kalf te speen wat deur 'n groeikragtige bul verwek is, is die belangrikste eienskap van 
die teelkoei.  Die BHIR-program voorsien die geleentheid om prestasie-toetsingdata te versamel vir 
gebruik van seleksie.  Vrugbaarheid van beide bul en vroulike dier moet in die seleksieprogram in ag 
geneem word. 
 
 
Soos by enige ras moet diere met afwykings of ongewenste diere (afwykende teelorgane, wild, ens.) van 
kant gemaak word.  Ontwikkeling van die Brahman-ras is van so 'n aard dat die uitskotting streng 
toegepas moet word.  'n Samevatting van die meer belangrike oorwegings by seleksie en paring vir die 
Brahman word in Tabel 1 weergegee. 
 
Die Brahman se uniekheid is 'n werklike genetiese bate.  Huidige rigtings en neigings in die 
vleisbeesbedryf voorsien 'n gunstige klimaat vir toenemende aanvraag vir Brahmanbeeste - in die 
algemeen 'n gunstige ekonomiese toestand.  Terselfdertyd was die vleisbedryf nog nooit meer dinamies 
nie.  Dit word al hoe meer kompeterend en meer gerig na produksiedoeltreffendheid.  Om 'n gunstige 
posisie vir die Brahman te verseker moet sy unieke bydraes nog meer in die toekoms gepromofeer word 
en die ras moet voortdurend verbeter. 
 

 



TABEL 1 
 
 SAMEVATTINGSPUNTE VIR SELEKSIE EN TELING VAN 
 BRAHMANE IN DIE ALGEMEEN. 
 
Algemeen 
* Moet nie waardevolle unieke Brahmaneienskappe uitskakel nie.  Die Brahman se waarde lê nie 

net in raseienskappe nie maar ook in sy duidelike onderskeidbaarheid van ander rasse. 
* Bepaal vasgestelde mikpunte en konsentreer daarop.  Teelkoei-eienskappe is van die grootste 

belang:  moet nie onvoorwaardelik vir grootte selekteer nie. 
* Beperk doelstellinge tot belangrike eienskappe en hou rekord daarvan.  Teken 

kruisgeteelde/prestasie en suiwer geteelde prestasie aan:  sluit vrugbaarheid en oorlewing in.
* Voorsien goeie uniformele bestuur en voeding.  Genetiese potensiaal kan slegs uitgelewe word 

en seleksie effektief wees in gunstige omstandighede. 
* toets jong kuddevaders vrylik op kommersiële koeie en kyk na hulle ver verbetering.  'n Toets 

moet ou kuddevaders insluit om van nut te wees.  Moet nie ou bulle vervang tot die jonges 
hulle nie as beter bewys het nie, maar onthou dat die gebruik van een bul vir 'n lang tydperk 
geneig is om 'n doodloopstraat-situasie mee te bring. 

* Wees objektief, konstant en volhard.  Genetiese verbetering neig om te verdwyn as mikpunte 
verander. 

                                                              
Seleksie 
* Laat die klem val op 'n hoë vrugbaarheidsvlak by bulle.  Die doel is om vrugbaarheid van 

vroulike diere te verhoog - direk of indirek. 
* Moet nie 'n koei slag oor lang tussentydperke vir kalf in swak omstandighede nie.  Goeie 

voeding vir verse en teelkoeie is veral van belang. 
* Sny beeste met afwykings uit.  Raak ook ontslae van hulle ouers as die afwyking meermalig 

voorkom. 
* Raak ontslae van senuagtige en wilde beeste. 
* Gooi bulle en koeie met 'n lae nageslagoorlewing uit.  Hou rekord en gooi dié uit wat heelwat 

onder die gemiddeld is. 
 
Paringsplanne 
* Evalueer wye kruisteling versigtig.  Verbeterde prestasie mag voortvloei weens basterkrag 

maar teelwaarde mag nie verbeter nie. 
* Vermy inteling behalwe om 'n werklik uitstaande kuddevader te lynteel.  Jy wen niks deur 

minderwaardigheid in te teel nie. 

 


