
Teel en selekteer Meatmasters 

Die Meatmaster slagspreuk lui: "Geld uit die veld". Ons maak dus daarop aanspraak 

dat ons met Meatmasters boer omdat hulle die beste is om die meeste te produseer 

uit die voer wat natuurlik beskikbaar op 'n gegewe plaas is. 

Ons noem graag dat daar in ons seleksie geen plek is vir spoggerige punte soos 

kleur, bloedsamestelling of irrelevante bouvorm-eienskappe nie, maar dat alles gaan 

oor die seleksie van sekere eienskappe wat net te doen het met winsgewendheid. 

Dit is wonderlik en presies wat ons vir die Meatmaster beplan het. Maar is ons as 

telers wel ywerig besig om ons Meatmasters te selekteer om hierdie doelwitte te 

bereik? Of is ons net besig om die ras te vermeerder vir 'n goeie voorkoms, terwyl 

ons die ras se huidige gewildheid vir korttermyn finansiële gewin manipuleer? 

Voordat ons eerlik kan sê ons doen die beste ten opsigte van seleksie, om te 

verseker dat Meatmasters die natuur se beste geldmakers is, moet ons weet en 

verstaan hoe 'n skaap funksioneer. 

(Eerste skyfie van aanbieding hier geplaas / inskripsie hieronder 

Fig. 1: Verstaan hoe 'n Meatmaster funksioneer) 

•  In Fig. 1 kan ons sien dat dit wat beskikbaar is vir 'n Meatmaster om te 

produseer, beperk is tot natuurlik-beskikbare voer en die mobilisering van eie 

liggaamsreserwes. 

•  Die volgende belangrike aspek is dit wat vermors word, aangesien dit 'n uitgawe 

is. Hoe kan ons selekteer om hierdie vermorsing (uitgawe) te besnoei? 

•  Nadat heelwat Meatmasters binne dieselfde omstandighede gemeet is, weet ons 

dat hulle ten opsigte van prestasie verskil. Meatmasters verskil geneties in hul 

vermoë om te produseer om die volgende rede: 

Die verhoudings tussen voer-inname, verteringsprosesse en ander faktore dra 
by tot produksie-uitsette in 'n skaap. 

Skape verskil geneties in hul vermoë ten opsigte van die volgende aspekte: 

1. Om voer in te neem bo onderhoud, wat beteken dat sommige skape meer 

voedingstowwe beskikbaar het vir die produksieprosesse as ander. 



2. Om aan te pas by 'n spesifieke reeks omstandighede; groot verskille (variasie) kan 

waargeneem word in die doeltreffende gebruik van beskikbare voedingstowwe om 

liggaamstemperatuur binne die normale omvang te handhaaf, om van parasiete 

ontslae te raak of daarvan te weerhou om energie te mors op nie-produktiewe 

aktiwiteite. 

3. Die gebruik van beskikbare voedselbronne, veral waar gras in lignien-inhoud 

verskil. 

4. Om hitte te genereer van die voer wat ingeneem word, wat lei tot verskille in die 

hittevrag waarvan ontslae geraak moet word. Hierdie ekstra las op sommige 

skape, veral in die tropiese en subtropiese gebiede, lei tot groot verskille in die 

doeltreffendheid van voerbenutting en uiteindelik in produksie-doeltreffendheid. 

5. Nie-opname van voer in die spysverteringskanaal. Daar is voldoende 

wetenskaplike bewyse dat variasie onder diere voorkom. Dit kan selfs, tot 'n groot 

mate, tevredenheid met minder smaaklike gras wees, soos in die trope en sub-

trope. Natuurlik sal verskille 'n genetiese basis hê, veral as variasie voorkom ten 

spyte van gelyke behandeling (soos kampe, lamstatus, ens.) 

6. Verskille in retensiekoers van voedingstowwe deur herkou of mobilisering van 

liggaamsweefsel; dit kan dalk ook verskil as gevolg van aspekte soos die 

algemene toestand van die dier (wat op sy beurt 'n funksie kan wees van, 

byvoorbeeld, die hantering van die omgewingstres, wat op sigself 'n gevolg is van 

genetiese verskille tussen diere). 

7. Verskille in die vermoë om voedingstowwe, veral energie, vanaf liggaamsweefsel 

te mobiliseer. Verskille tussen skape van verskillende genetiese samestellings 

kom ook voor in die ligging van en hoeveelheid vetneerslag (kanaalvet versus 

onderhuidse vet). 

8. Vermorsing deur gas- en hitteproduksie, sowel as energie, wat nodig is vir 

onderhoud. In die algemeen kan hitteproduksie geklassifiseer word as hitte in die 

liggaam, vervaardig uit: 

- basale liggaamsfunksies (afkomstig van organe) (35-70%); 

- daaglikse instandhouding (produksie van verteringsappe, chemiese prosesse, 

ens.); 



- gedrag (patrone en middele om aan te pas by die omgewingsomstandighede); 

- prestasie (prosesse wat nodig is in melkproduksie en vleis-/spierproduksie); en 

- bestuursregime (stremming as gevolg van bestuur, soos afstand na water, ens.) 

Wanneer slegs fenotipe seleksie (hoe die skaap lyk) gedoen word 

Aangesien ons begryp dat dit van kardinale belang is om vermorsing in Meatmaster 

teling te besnoei ten einde ons koste van produksie te verlaag, maar dat dit ook 

meer belangrik is om meer voedingstowwe beskikbaar te hê vir die produksie en 

stoor van reserwes, word ons aangemoedig om die volgende te doen: 

•  Vir diegene wat net fenotipe seleksie doen, is dit baie moeilik om akkuraat te 

selekteer vir al hierdie eienskappe; dus moet ons seker maak dat ons telers hul 

skape akkuraat visueel beoordeel om ook vordering in hierdie verband te maak. 

•  Kursusse gebaseer op fenotipe seleksie (hoe die skaap lyk) moet die opleiding 

van telers om hul skape op 'n deurlopende basis te evalueer, insluit, ten einde die 

diere wat nie goed doen tydens droogtes of onder ander stresvolle toestande nie, 

uit te skakel. 

•  Elimineer almal wat ondergemiddelde lammers grootmaak. 

•  NB: Dit is nie goed genoeg om telers op ons fenotipe seleksie kursusse net te leer 

hoe goeie Meatmasters moet lyk en wat die prulfoute is nie, maar ons moet hulle 

duidelik laat verstaan dat Meatmaster teling ook die uitdunning van swak 

presteerders en onaangepaste diere behels en te weet hoe om hulle te 

identifiseer. Slegs dan sal hulle gehelp word om Meatmasters te teel wat die 

slagspreuk "Geld uit die veld" waardig is.  

•  Deur die prosesse in Fig. 1 te verstaan, word telers wat slegs fenotipe seleksie 

doen, gehelp om die beste binne hul vermoë te doen, om hul skape deur hierdie 

hele proses te verbeter. Dit gaan nie net daaroor om Meatmasters wat mooi lyk te 

teel nie. 

Doel met Prestasie-aantekening 

Dit word gedoen om fenotipe seleksie na die volgende vlak te neem, naamlik 

genotipe seleksie. Dit sal jou akkuraatheid van seleksie om Meatmasters te teel wat 



in staat is om dit wat in Fig. 1 uiteengesit is die beste te bereik en vermorste 

voedingstowwe te beperk, aansienlik verbeter. 

Kanalisering van Oorblywende Voedingstowwe vir Produksiefunksies 

Sodra die vermorste voedingstowwe afgetrek is van dit wat beskikbaar is, sal diere 

geneties verskil in terme van die kanalisering van beskikbare voedingstowwe na een 

of meer van die produksiefunksies in Fig. 1. Op hierdie vlak beteken dit dat die 

kanalisering van voedingstowwe na een produksiefunksie minder beskikbaar sal laat 

vir die ander funksies. 

Seleksie vir eienskappe om produksiedoeltreffendheid in skape te verbeter sal dus 

diere wat die beskikbare voedingstowwe op die mees doeltreffende wyse verbruik 

bevoordeel. 

Gebaseer op die verduideliking van die wisselwerking tussen prosesse, moet al die 

praktiese meetbare eienskappe wat bydra tot die verskillende aspekte van 

produksiedoeltreffendheid aangeteken word en in 'n volledige seleksieplan ingesluit 

word. 

In praktiese terme beteken dit dat die Meatmasterras moet saamstem oor die meting 

van 'n minimum aantal eienskappe vir ALLE diere (nie-selektiewe opname), om in 

staat wees om die minimum rasvereistes op te stel en die basis vir die identifisering 

van diere om te gebruik as teelouers vir die volgende generasie te vorm. 

Die volgende eienskappe behoort gemeet te word: 

Eienskap Verplig 
Hoogs 

aanbeveel Opsioneel 
Paringslys (KI datums, ramme 
in en uit)   x   
Geboortedatum aantekening x     
Voor-speengewig     x 
Speengewig 100 dae x     
270-dae-gewig x    
Skrotumomtrek  x  

 

Meatmastertelers wat sinvol wil deelneem aan die rekordhouding moet verstaan dat 

daar 'n paar belangrike voorwaardes is: 

• Kuddegrootte en lamverspreiding  



Die basis vir enige vergelyking is die (ouderdoms - kontemporêre)toetsgroep. 

Vergelyking in klein groepies kan minder insiggewend word as al die diere in 'n 

groep vergelyk word met die tropgemiddelde (dit vorm ook die basis vir BLUP 

teelwaarde vooruitskatting). Waar 'n trop te klein is en/of die lamverspreiding 

eweredig in die jaar is (geen lamseisoene), kan die groepgrootte te klein wees vir 

akkurate vergelykings; dus, hoe groter die groep, hoe beter. Die volgende praktiese 

reëls kan gevolg word: probeer ouderdomsgroepe te hou, van dieselfde geslag, van 

tien of meer diere en verseker dat die diere wat gemeet word die nageslag van 

minstens twee (of meer) vaars is. Dit is wenslik om te teel met ten minste 30 teelooie 

en om slegs een paarseisoen van 'n maksimum van twee maande toe te pas. Selfs 

in 'n geval waar die speenpersentasie 80% is en twee verskillende 

omgewingsveranderlikes oorweeg moet word (soos verskillende kamptipes), moet 

die minimum kontemporêre groottes ses diere per geslag wees. 

Hierdie voorwaarde moet egter geen teler afskrik (ongeag tropgrootte en 'n gebrek 

aan paarseisoene) van die rekordhouding van produksie-eienskappe van sy diere 

nie. 

• Geen selektiewe aantekening nie 

Alle diere (lammers) moet aangeteken (gemeet) word. Selektiewe aantekening lei tot 

diere met die verkeerde posisie op die ranglys, aangesien die gemiddeld van die 

aangetekende groep nie 'n weerspieëling van die ware gemiddeld kan wees nie. 

• Korrekte indeling van diere tot kontemporêre groepe 

Die teler is die mees kundige persoon om 'n spesifieke dier by 'n kontemporêre 

(toets-) groep in te deel, gebaseer op waarneming. Die teler sal byvoorbeeld weet of 

'n lam siek was en of twee kampe verskillende effekte op die prestasie van 'n 

ouderdomsgroep diere sal hê. 

Keuring op grond van prestasiesyfers 

(Tweede skyfie van aanbieding hier geplaas / inskripsie hieronder 

Fig. 2: Maternale eienskappe (Moedereienskappe) wat nodig is vir Meatmaster 
seleksie. Let op die tipe dier en hoe dit verskil van die dier in Fig. 3) 
 



Kyk na Fig. 2: Meatmasters toets nie vir fetale groei nie, aangesien ons geen 

kwessie met lamprobleme het nie. Sou dit ooit 'n probleem word, sal ons ons 

lammers by geboorte moet weeg. 

Reproduksie: 

Meatmasters selekteer wel vir reproduksie; dus word eerste lam, tussenlamperiode 

en veelvuldige geboortes aangeteken. Prestasiesyfers om te gebruik vir seleksie is 

jou OPI-indekse, eerste lam en tussenlamperiode syfers. BLUP-waardes om te 

gebruik, is jou getal-lammers-gespeen syfer. 

Maternale Produksie: (groei – die rol wat die moeder in die groei van die lam 
speel) 

Die moederinstink en melkproduksie word gemeet by die gewig van die lam op 100 

dae. Prestasiesyfers waarna jy weer kan kyk, sal jou OPI-indekse en 100-dae-indeks 

van moeders se lammers wees. Kyk na maternale groei met BLUP-waardes (hierdie 

waarde sal jou 'n groter mate van akkuraatheid gee by seleksie vir die maternale 

produksie). ’n  Ram word ook op hierdie waarde geselekteer op grond van sy 

dogters se melk. 

(Derde skyfie van aanbieding hier geplaas / inskripsie hieronder 

Fig. 3: Dui groei aan (spiergroei en vetneerlegging) bekend as Direkte Groei. 
Let op die vorm van die dier wat jy kry as daar vir hierdie eienskap geselekteer 
word en ander eienskappe geïgnoreer word) 
Direkte Groei Fig. 3 (Spiergroei en vetneerlegging): 

100-dae-, maar veral 270-dae-indekse kan gebruik word om te selekteer vir hierdie 

eienskap. BLUP-waarde vir na-speen direkte groei, gee jou egter weer baie groter 

akkuraatheid. 

NB: Maak nie saak of jy met die oog selekteer of op grond van prestasiesyfers 
(genotipe) gebaseer op Fig. 1 en wat jy doen aan die voerinname kant nie, 
onthou net dat wanneer jy enigiets begin voer wat nie natuurlik op die plaas 
beskikbaar is nie, jy onmiddellik jou produksiekoste verhoog en ook begin 
selekteer vir 'n Meatmaster wat afhanklik sal raak aan daardie aanvulling vir 
produksie – pasop dus! 



(Vierde skyfie van aanbieding hier geplaas / inskripsie hieronder 

Fig. 4: Balans: Dit is die sleutel tot seleksie vir winsgewende produksie. Te 
veel klem op enige eienskap sal lei tot 'n verlaging van 'n ander eienskap. Te 
hoë produksie van alle eienskappe sal lei tot 'n skaap wat net meer voeding 
vereis, wat sal lei tot verhoogde insetkoste) 

Balans van al die eienskappe 

•  Balans tussen die eienskappe vir Direkte Groei en Maternale groei en 

vrugbaarheid (aantal lammers gespeen) is die sleutel tot suksesvolle seleksie. 

•  Die produksiepotensiaal van 'n skaap is beperk tot die natuurlik-beskikbare 

voedsel op 'n plaas; as jy dus selekteer vir te hoë produksie van 'n sekere 

eienskap, sal dit lei tot die verlaging van 'n ander eienskap. Daar is net nie 

genoeg voedsel vir die hoë produksie wat vereis word nie. 

•  In tye van droogte of skaarste sal jou skape jou vinnig vertel dat hulle nie genoeg 

voedsel het om produksie te handhaaf nie. Dit mag dan dalk nodig wees om 

sekere aspekte van die produksie te verlaag om die dier in staat te stel om op sy 

beste en mees winsgewende wyse te presteer. 

•  Deur met die hand en oog te selekteer, en beslis ook deur prestasie gebaseer op 

BLUP-waardes, is dit moontlik om 'n skaap te teel wat heeltemal uit balans is. Dit 

is dus met beide metodes van seleksie van kardinale belang om seker te maak 

dat jy weet wat jy wil bereik, en wat om te doen om jou doel te bereik deur te 

verstaan wat in Fig. 1 gebeur. 

•  Genomika. 

Waar is Meatmasters geposisioneer ten opsigte van toekomstige seleksie op 
grond van gene? 

• Hierdie is die volgende vlak om 'n meer akkurate waarde vir seleksiedoeleindes te 

kry. 

• Dit is gebaseer op die seleksie vir spesifieke gene of geengroepe vir spesifieke 

eienskappe. 



• Meatmasters sal deelneem en diere sal geselekteer word om genetiese materiaal 

in te samel, ten einde dit beskikbaar te hê soos die proses ontwikkel. 

• Slegs Meatmasters waarvan rekord gehou is met prestasieaantekeninge en ander 

inligting wat in die toekoms nodig kan wees, sal voordeel trek uit die proses. 

• Seleksie vir nuwe eienskappe soos siekte- en parasietweerstand sal 'n werklikheid 

word, en omdat dit alles gekoppel sal word aan diepte van stamboom en inligting 

beskikbaar, sal slegs diegene wat rekord hou daarby baat. Akkurate seleksie vir 

hierdie gesondheidseienskappe alleen kan stoetteling drasties verander en maak dat 

een dier baie meer werd is as ’n ander. Hele rasse kan ook baie baat by genomiese 

seleksie in die toekoms. 

• Aangesien die toekoms van Stoettelers aansienlik beïnvloed kan word deur hierdie 

metode, wil ons graag hê dat alle Meatmastertelers goed sal verstaan dat dit hul 

keuse is om deel te neem of nie. As jy later aansluit sal jy ongelukkig vir ’n lang tyd 

’n agterstand hê. 

GEVOLGTREKKING 

Met ons oop beleid oor hoe jy jou stoetteling doen, wil ons net graag al ons telers 

aanmoedig om, ten spyte van hoe hulle hul teling doen, alle aspekte van seleksie 

soos bespreek onder Fig. 1, 2, 3 en 4 in gedagte te hou. 

Of seleksie slegs met die hand en oog gedoen word, of deur middel van volledige 

rekordhouding, dit is moontlik om te selekteer vir die korrekte Meatmaster indien 

beide seleksiemetodes gebruik word om werklik te selekteer vir meer winsgewende 

Meatmasters, die totale funksie van die dier inaggenome. Prestasie-rekordhouding 

sal jou net baie help om meer akkuraat en suksesvol te wees. 

Ons moet seker maak dat ons ras in die lang termyn sy reputasie en slagspreuk van 

"Geld uit die veld" gestand sal doen! 


