Handleiding
Proefdekking maken in DAS-Online
Als de zomer langzaam wegtrekt en het najaar weer in aantocht is begint elke fokker om zich
heen te kijken naar een dekram voor het nieuwe seizoen. In sommige gevallen bepalen de
persoonlijke voorkeuren (kleur, locatie) de keuze voor een ram. Maar dit is niet per definitie
de juiste keuze! Elke fokker draagt zijn/haar steentje bij aan de instandhouding van het
Skudde ras. Het is daarom belangrijk om een bewuste keuze te maken bij het selecteren van
een dekram. DAS-Online bevat een handige ‘proefdekking’ tool, hiermee wordt de mate van
verwantschap (inteelt) berekend. Door gebruik te maken van een proefdekking kunt u op
basis van afstamming de juiste ram voor uw ooien kan vinden.
Hoe begin ik met het maken van een proefdekking?
U dient eerst in te loggen in DAS-Online. Op het beginscherm zie u ‘proefdekking’ staan,
hierop klikt u.

Vervolgens verschijnt onderstaand scherm, waarin u ooien en rammen dient te selecteren
zodat het systeem kan berekenen wat het inteeltcoëfficiënt van de nakomelingen zal worden.

Of u eerst de rammen of ooien selecteert maakt niet uit. In deze handleiding beginnen we
met het selecteren van onze ooien. Wanneer u op ‘selecteer ooien’ klikt ziet u onderstaand
scherm.

De eenvoudigste wijze om de ooien van uw stallijst in het scherm te krijgen is om bij het veld
eigenaar (zie het rode blok met de ‘1’) uw eigen naam in te vullen. U kunt uiteraard ook
afwijkende keuzes maken in het zoekopdrachten scherm.
Vervolgens kunt u de keuze maken om alle ooien op uw stallijst in één keer te selecteren via
de knop ‘selecteer alles’ (zie het rode blok met de ‘2’) of om specifieke ooien van uw stallijst
te selecteren door een vinkje te zetten in het selectie veldje voor de betreffende ooi (zie de
rode pijl). Wanneer u de ooien geselecteerd heeft waarvoor u een proefdekking wilt
uitvoeren, klikt u op de blauwe knop ‘neem selectie mee naar melding’.
U komt weer terug in het eerdere scherm, waarbij de door u geselecteerde ooien zijn
weergegeven (zie onderstaand scherm). Nu klikken we op ‘selecteer rammen’.

Vervolgens opent zich een scherm waarin alle actieve rammen zijn weergegeven. U kunt
hier bijvoorbeeld op eigenaar of geboortejaar zoeken. Via uitgebreid zoeken (rechtsboven
het scherm) is het ook mogelijk om bijvoorbeeld op kleur, scrapie of X-ling te zoeken.
Aangezien we op zoek zijn naar een ARR/ARR ram kiezen we voor ‘uitgebreid zoeken’.

Onderstaand scherm komt in beeld, hier kunnen we diverse voorwaarden opgeven. In het
voorbeeld is gekozen voor een ram geboren in 2013, die als scrapie genotype ARR/ARR
heeft. Wanneer we alle criteria hebben ingevuld klikken we linksboven op ‘zoeken’.

In het volgende scherm komt het resultaat van de zoekopdracht, zes rammen. Via de knop
‘selecteer alles’ selecteren we alle rammen en vervolgens klikken we op de blauwe knop
‘neem selectie mee naar melding’.

Tot slot krijgen we in het totaaloverzicht (zoals hieronder weergegeven) alle ooien en
rammen te zien die we hebben geselecteerd. Eventueel kunt u dieren verwijderen door
middel van het rode kruis, toevoegen van dieren kan op dezelfde wijze als hiervoor
besproken. Daarnaast kan elke eigenaar bij zijn dieren een ‘label’ invullen, hiermee kan
bijvoorbeeld aangegeven worden dat een dier te koop is. In onderstaand overzicht wordt dit
label weergegeven. Handig wanneer u op zoek bent naar een nieuwe dekram!

Wanneer dit de dieren zijn waarmee u de berekening wilt uitvoeren klikt u op de blauwe knop
‘berekenen proefdekking’. Let op! Wanneer u teveel dieren selecteert is het systeem mogelijk
lang bezig met rekenen. Indien u een foutmelding krijgt dient u minder dieren te selecteren.

Vervolgens volgt het eindresultaat van de proefdekking! In onderstaand scherm ziet u links
alle geselecteerde ooien en rechts alle geselecteerde rammen. U ziet van elk dier het
oormerknummer, naam en inteeltcoëfficiënt. In het veld ziet u de inteeltcoëfficiënt van de
nakomelingen wanneer u de betreffende ooi door de betreffende ram laat dekken.
In de rode vakken met een ‘1’ ziet u een ooi en een ram. De inteelt van de ooi en ram zijn
erg verschillend, maar wanneer deze dieren gezamenlijk nakomelingen krijgen hebben deze
een inteeltcoëfficiënt van 3,2%. Het is dus mogelijk om nakomelingen te krijgen die een lager
inteeltcoëfficiënt hebben dan de ouders.

In de rode vakken met een ‘2’ ziet u een ram en ooi met beide een relatief middelmatige
inteeltcoëfficiënt. Maar wanneer deze dieren gezamenlijk nakomelingen krijgen, hebben
deze een veel hogere inteeltcoëfficiënt van maar liefst 13,6%. Ondanks dat beide ouders qua
inteeltcoëfficiënt niet heel hoog zitten, krijgen nakomelingen dus een relatief hoge
inteeltcoëfficiënt. Dit wordt veroorzaakt doordat de vader van het ene dier, de opa van het
andere dier is. Het is qua inteelt dus ongewenst wanneer deze dieren samen voor
nakomelingen zorgen.
Wat betekenen de kleurtjes bij de inteeltcoëfficiënt?
Van alle nakomelingen uit de proefdekking wordt een inteeltcoëfficiënt berekend. Op basis
van de inteelt binnen de populatie Skuddes is de volgende indeling gemaakt qua kleuren:
groen: inteelt tot 5%, oranje: inteelt van 5 tot 10%, rood: inteelt van 10% of hoger.
Welke inteeltcoëfficiënt is de juiste?
Er is niet één juiste inteeltcoëfficiënt! In principe geldt des te lager de inteelt wordt, des te
positiever het is. Maar dit is het niet alleen, we beoordelen een dier immers niet allen op
basis van een cijfer maar juist ook op zijn/haar uitstraling! Daarnaast toont het voorbeeld (1)
aan dat door de juiste combinaties te maken, de inteelt van nakomelingen lager kan zijn dan
van één van de ouders. Binnen onze relatief kleine populatie Skuddes is het belangrijk om

voldoende variatie in fokfamilies en bloedlijnen te houden om in de toekomst een stijging van
inteelt te voorkomen.
Hoe wordt de inteeltcoëfficiënt berekend?
De mate van inteelt wordt berekend aan de hand van alle historische gegevens. Omdat de
dierregistratie van de Skuddes vele jaren teruggaat wordt er in deze berekening dus veel
historie meegenomen. Meer voorouders resulteert er automatisch in dat de inteelt hoger is
dan wanneer we minder historie hadden. Het belangrijkste is daarom ook om de
inteeltcoëfficiënt niet als absoluut getal te beoordelen, maar om de ontwikkeling van de
inteelt binnen de populatie (inteeltdruk) te beoordelen.

