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Beknopteweergavevaneenonderzoek inopdrachtvanhetProduktschapvoorVeeenVleesnaarmogelijkhedenomderentabiliteitindeschapenhouderijteverbeteren.
DeNederlandse schapenhouderijkenmerkt zichvooraldoorde
kleineeenhedendieveelaleenneventakvormenoplandbouwbedrijven.KruisingvandevanoorsprongaanwezigeTexelaarmetvruchtbare (buitenlandse)rassengeeftdemogelijkheid derentabiliteit
teverbeteren.MetFlevolandersdiedriemaalindetweejaar
werpenkandoormiddelvaneenintensiefbedrijfssysteemhetbedrijfsresultaatnogverderverhoogdworden,mitsaaneenaantal
voorwaardenwordtvoldaan.Opmelkveebedrijvenzaltengevolge
vanrecenteontwikkelingenderolvandeschapenhouderijtoenemen.Hetonderzoekgeeftverderaanwatdemogelijkhedenzijnom
tekomentoteenmeerprofessionele schapenhouderij.Eenuitgebreiderapportageverscheeneerder indereeksOnderzoekverslagen.
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Woord vooraf

DeNederlandse schapenhouderijwordt gekenmerkt doordevaak
kleineeenhedendiealsneventakgehoudenwordenop landbouwbedrijven.Derentabiliteit indeschapenhouderij islaag.Ditverklaartwaarschijnlijk het feitdat erweinig gespecialiseerde
schapenbedrijvenzijn.Sinds 1982is,mede tengevolgevande
uitbetaling vanooipremies,hetresultaat enigzins verbeterd.
Hierdoor,endoordeinvoeringvandesuperheffing,ishetaantal
schapendelaatstejarenuitgebreid.
VoorhetProduktschapvoorVeeenVleeswarendezeuitbreidingenvandeschapenhouderijendesterke toenamevandelevende
uitvoervanslachtdierenaanleiding tothetdoeninstellenvan
eenstructuuronderzoek.Indatkader isaanhetLandbouw-EconomischInstituut deopdracht verleend omdemogelijkheden totverbeteringvanderentabiliteit vandeschapenhouderijnategaan.
Inhet onderzoek,waarvan indezepublikatieverslagwordtgedaan,isnagegaanwat deeconomischeperspectieven zijnvanhet
gebruikvankruisingeneninhoeverredeschapenhouderij isinte
passeninmelkveehouderijbedrijvenenmoderneakkerbouwbedrijven.
Hetonderzoekgeeft tevensaanwelkemogelijkheden erzijnomte
komentoteenmeerprofessionele aanpakvandeschapenhouderij.
Deopzet enresultatenvanhetonderzoek zijnbesprokenin
eenbegeleidingscommissie bestaandeuitvertegenwoordigers van
bedrijfslevenenMinisterievanLandbouwenVisserij.
Deze publikatiebevat eenbeknoptebehandeling vandeuitkomstenvanhetonderzoek.De inhoud vandehoofdstukken2toten
met 5isinartikelvorm reedsgepubliceerd inhetvakblad "Het
Schaap".Hetvolledig verslag isgepubliceerd alsOnderzoekverslag33vanhetLEI.
Het onderzoek isuitgevoerd door ir.P.L.M,vanHome, LEIgedetacheerde bijhetProefstationvoorRundveehouderij,SchapenhouderijenPaardenhouderij.Tijdenshetonderzoek iserveelvuldigoverleg geweestmetmedewerkers vandit proefstation.Het
pasthierommet namedeheerH.J.C.M.Sturkenboom tebedanken
voorzijninbreng.
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Samenvatting

Dezepubllkatiebevateenbeknopteweergave vaneenonderzoeknaarmogelijkhedenomderentabiliteit vandeNederlandse
schapenhouderij teverbeteren,waarover indereeksOnderzoekverslagenvanhetLEIuitvoerig isgerapporteerd.
Destudie,dieonderdeelisvaneendoorhetProduktschap
voorVeeenVleesgeïnitieerd "Structuuronderzoek Schapenhouderij", iseropgerichtmogelijkhedentevindenomindeprimaire
produktietekomentoteenmeerprofessionele schapenhouderij.
Daartoewordt,naeenkortoverzichtvandehuidigestand
vanstructuurenbedrijfsresultaatindesector,aangegevenwelke
detechnischeeneconomischefactorenzijndiehetfinanciëleresultaatsterkbe'invloeden.Eengrotergebruikvankruisingen
wordtalszo'nfactorgezien,evenalsondermeerhetgebruikvan
eenmanagement-informatie-systeemeneventueeldatvanFecundin,
eenmiddeldathetaantalovulatiesenhetaantalgeborenlammerendoetstijgen.
Hetgebruikvankruisingenblijkteengunstigeinvloed opde
rentabiliteit tekunnenhebben,terwijldelichterafteleveren
kruisingslammerenkunnenvoorzienineengroeiendebehoefteopde
belangrijksteFranseafzetmarkt.
HetFlevolander rasbiedtdemogelijkheid omdriemaalinde
tweejaartelammeren.Diemogelijkheid isbevorderlijkvoorde
rentabiliteit,maarbehelsteenintensief bedrijfssysteemdateen
hoogniveauvankennisvereistophetgebiedvanvoeding,fokkerijenbedrijfsorganisatie.
Eenmanagement-informatie-systeem met informatie overfokkerij,economie,graslandgebruik engezondheidszorg,tegenredelijkevergoedingtoegankelijkvoorelkeschapenhouder,zoukunnen
bijdragenaandeontwikkeling vaneenmeerprofessioneleschapenhouderij,zowordtgeconcludeerd.
Destudiebesteedtookaandachtaandemogelijkhedenvan
schapenhouderijalsneventakopeenmelkvee-ofakkerbouwbedrijf.
Binneneenmelkveebedrijfkunnenschapeneen opbrengstverhogende
neventakvormen.Deberekeningengevenaandatmetnameopkleinerebedrijvenenopbedrijvenmet eenlagetotgemiddeldeveebezetting ruimteisvoorschapenhouderij.Recenteontwikkelingen,
zoalskortingophetmelkquotum,verhogingvandemelkgiftper
koeenverlagingvandeaankoopprijsvansnijmaiszullenderol
vandeschapenhouderijopdeNederlandsemelkveebedrijvendoen
toenemen.Opakkerbouwbedrijvenzijner,inhetalgemeengenomen,
weinig totgeenmogelijkhedenvoorschapenhouderij.Echterdoor
benuttingvangraszaadpercelenkunnenweidelammeren opeengoedkopemanierslachtrijpgemaaktworden.
Methetoogopdeaanleidingvanhetonderzoek,hetstreven
naareenmeerprofessionele schapenhouderij,mondtdestudieuit
ineenaantalopdepraktijkgerichteconclusies enaanbevelingen.

1. Inleiding

DeNederlandse schapensector staatdelaatste jarenmeerIn
debelangstelling.Daarbijspeeltdesterke toenamevandeexport
vanlevendeslachtschapenen-lammereneenrol,metdebijbehorendenegatievegevolgen,maarookdetoegenomeninteressevanuit
deprimairesectorvoordeschapenhouderij.Hetwarenmededeze
ontwikkelingendievoorhetProduktschapvoorVeeenVleesaanleidingvormdenom,onderdenaamStructuuronderzoek Schapenhouderij,eenaantalonderzoekingenteinitiëren.IneeneerderstadiumwerdendaartoereedsdemarktperspectievenvoordeNederlandseschapensectoronderzochtenvondeeninventariserendestudieplaatsnaardesituatieindeslachtsector.
Indezestudie,alsderdeonderdeelvanhetgenoemdestructuuronderzoek,wordtnagegaanwelkedemogelijkheden zijnomin
deprimairesectortekomentoteenmeerprofessioneleschapenhouderij.Hiertoe isonderzochthoederentabiliteit indeNederlandseschapenhouderijteverbeterenis.Inparagraaf 1.1wordt
allereerstdehuidigebedrijfsstructuurbeschrevenalsookaangegevenhoederentabiliteitzichdelaatste jarenontwikkeld
heeft.Inhoofdstuk2wordtaangegevenwelketechnischeeneconomischefactorenhet financiëleresultaatvoordeschapenhouder
be'Invloeden.Doorgebruik temakenvankruisingen ishetmogelijk,opkortetermijn,deworpgrootte perooiteverhogenomzodoendederentabiliteit teverbeteren.Inhoofdstuk3wordende
uitgangspuntenenderesultatenvandeberekeningenmetbetrekkingtotdeverschillendekruisingenbehandeld.Vervolgenswordt
inhoofdstuk4en5aangegevenwat demogelijkhedenzijnvoorde
schapenhouderijalsneventakopeenmelkveebedrijf ofeenakkerbouwbedrijf.Tenslottewordthetgebruikvaneenmanagement-informatie-systeem,(hoofdstuk6)eeneconomischeevaluatievanfecundin-gebruik (hoofdstuk 7)enafzetpatronenvanslachtlammeren
(hoofdstuk8)besproken.Uitdebeschikbaargekomen informatie
zijnaanbevelingengedestilleerd dieaangevenhoehetbovenbeschrevendoel,eenprofessionele schapenhouderij,bereiktkan
worden.

1.1 Bedrijfsstructuurenrentabiliteit vandeNederlandseschapenhouderij
Inmei1986warenerinNederlandvolgensdemeitelling,op
19.927bedrijven,868000schapenenlammeren.Inwerkelijkheid
lagditaantalbeduidendhogeromdaterookschapenwordengehoudenopbedrijvenmetminderdan10standaardbedrijfseenheden.Dezebedrijven,waarschapenvaakeenhobbyzijn,zijnnietverplichtdeeltenemenaandemeitelling.Schattingendiehetaantalschapenslachtingenendelevendeexportalsbasisnemengeven
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aandathetwerkelijkeaantalschapenInNederland eenfactor 1,7
tot 1,8hogerligt.Bezienwedeontwikkelingvanhetaantal
schapenvolgensdemeitelling danblijkt dat tussen1979en1984
deschapenpopulatie afgenomen ismet 14%.Hetvalt daarbijopdat
depopulatievan1982totenmet 1984sterkafnam. In1985en
1986steeghet aantalschapenenlammerenmet 6%.Deinvoering
vandesuperheffing inhetvoorjaarvan1984heefthierbijwaarschijnlijk eenrolgespeeld.
Opongeveerdehelftvandebedrijvenmet schapenisde
melkveehouderijdehoofdbedrijfstak.Hetaantalbedrijvenwaarde
schapenhouderijminimaal60%vandestandaardbedrijfseenheden
uitmaakt isslechts1353.Hiervanhebben546bedrijvenmeerdan
honderd schapen.Ditbetekent dat eengroot deelvande zogenaamdeschapenbedrijven zeerbeperkt isinomvang. Intotaalwarener
in1985 1722bedrijvenmetmeerdanhonderd schapen.
HetLandbouw-EconomischInstituut stelt jaarlijksvancirca
tachtig bedrijvenmet schapeneenbedrijfseconomischverslagop
(boekjaar:1november-31oktober).Deresultatenvandezebedrijvengevendoordejarenheeneenbeeldvanderentabiliteitsontwikkeling vandeNederlandseschapenhouderij.Infiguur1.1is
dezeontwikkeling grafischweergegeven.
Het valtdaarbijopdat delaatste jarendetotalekosten
vrijstabiel zijngebleven.De stijging vandeopbrengstenten
gevolgevandehogereopbrengstprijzen voordelammeren iserde
oorzaakvandatmetnameindeboekjaren83/84en84/85dearbeidsopbrengst,zijndedeopbrengstenminuskostenexclusiefarbeid,bovende30guldenper toegelaten ooiuitkwam.Inhetboekjaar '85/86daaldendeopbrengsten fors,waardoordeuiteindelijkebehaaldearbeidsopbrengst f13,-per ooibedroeg.Omdat inde
berekende prijsvoorgrasenruwvoervanhet eigenbedrijf reeds
eenvergoeding voorarbeidmetbetrekking totdevoederwinningis
ingecalculeerd dient dehoogtevandearbeidsopbrengstgerelateerd tewordenaandearbeidsbehoeftevoordedierverzorging.
Dezebedraagt,afhankelijk vandekoppelgrootte,zestotachtuur
perooiperjaar.Hieruit blijkt datuurloonvergoeding inde
schapenhouderij erglaagis.
De infiguur1.1 gegevenopbrengsten zijnexclusief deooipremie.Omadministratieve redenen isdeooipremienooit inde
berekeningen opgenomen.Sindsoktober 1980kent deEGeenmarktordeningvoorschapenvlees.Natweejarenwaaringeenooipremie
werduitbetaald,werd debasisprijs verhoogd, zodat voordeeerstemaalpremieswerdenuitbetaald.Om tocheenindruktegeven
vanhetopbrengstverhogendeeffect vandeooipremie isinfiguur
1.1 benevensdeopbrengsten enkostenookdeooipremieverwerkt.
HierbijisdeooipremievoorhetEG-jaarmei1984-april1985toegevoegd aandeopbrengstenvanhetLEI-boekjaarnovember1983-oktober1984.Uitfiguur 1.1 blijkt dat inboekjaar '85/86dehogereooipremiegeenvolledige compensatie gafvoordelagereopbrengsten.Het zalduidelijk zijndatdeooipremie eenzeerwelkomeaanvulling geeft ophet inkomenvandeNederlandseschapenhouder.

Figuur 1.1 Rentabiliteit indeschapenhouderij
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2. Technische en economische factoren die de
rentabiliteit beïnvloeden

Analysevanderesultatenvandedeeladmlnlstratlesvoorde
schapenhouderij,zoalshetLandbouw-EconomischInstituutdie
jaarlijksverwerkt,gevenaandatergroteverschillenzijnIn
financieelresultaat tussendebedrijven.Indithoofdstukzalop
grondvaneenmodellenstudieaangegevenwordenwelke technische
eneconomischefactoreneengrote invloedhebbenopdetebehalen
arbeidsopbrengstindeschapenhouderij.
Werkwijze
Eriseenbedrijfsmodelontwikkeld opbasisvaneenkoppel
vanhonderdTexelseooien.Deschapenstapelisdaartoeingedeeld
invijfleeftijdscategori'én.Percategoriezijnhetaantalooien,
hetdrachtigheidspercentage,deworpgrootteendedaarbijbehorendelammerenuitvaldirectnadegeboorte ingeschat.Devoerbehoeftevandeooienisafhankelijkvandeworpgrootte endaarin
wordtvoorzienmetviervoedermiddelen,teweten:schapenkorrel,
pulpbrok,ruwvoerengras.
Deoverigekostenvoorrente,gezondheidszorg,strooisel,
huisvesting enanderealgemenekostenzijningeschataandehand
vandebeschikbaregegevensvanhetLEIenhetProefstationvoor
deRundveehouderij.Deopbrengstenbestaanuitverkoopvan
slachtlammeren,wolenoudeooien.Hetfinanciële resultaatwordt
uitgedrukt alsarbeidsopbrengst perhonderd toegelatenooien.
-

Invloed technische factoren

Tabel2.1 geeft eenoverzichtvandeinvloedvaneenaantal
factorenopdehoogtevandearbeidsopbrengst.Erisaangegeven
welkeveranderingen tenopzichtevandebasissituatiedearbeidsopbrengstperhonderd ooienmetcircaf1000doentoenemen.
Indienhetdrachtigheidspercentagewordtverhoogdvan90tot
94%wordenerruimzeslammerenextrageboren.Tegenoverdeextra
opbrengstenvoordeverkoopvanslachtlammeren staanextravoerkostenvoordeooiendelammeren.
Deworpgroottepertoegelatenooivoorhetbasisbedrijfwas
gesteld op1,69.Eenverhogingvandezeworpgroottevan0,1 lam
heeft totgevolgdateenaantallammerenaandelambargrootgebrachtmoetworden,omdatmetnamedeoudereooieneenaantal
drielingenvoortbrengt.
De lammerenuitvalbedraagt intotaal13%.Verlagingnaar9%
zalhetaantalverkoopbare lammerendoentoenemen.Tegenoverde
extrainkomstenvandezelammerenstaan,afgezienvandevoerkosten,bijnageenextrakosten.
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Tabel2.1 Veranderingvanenkele technischeeneconomischefactorendiedearbeidsopbrengst perhonderd toegelaten
ooienmetcircaf1000doentoenemen
Basis Nieuw Verandering
Drachtigheidspercentage
Gemiddeldeworpgrootte/toegelaten ooi
Uitvalspercentagelammeren
Vervangingspercentage
Prijsgras/ruwvoer (gld/kVEM)
Schapen-lammerenkorrel (gld/kg)
Opbrengstprijs slachtlam(gld)
Opbrengstprijsooien(gld)

90

94

1,69

1,79

13
25

9
21

10,30
6,50

+ 4
+0,10

4
4
-0,02
-0,13
+0,40
+2,00

10,70
8,50

Tabel2.2 Invloedvandeleeftijdsopbouwopdetechnischeen
economischeresultaten (perhonderd toegelatenooien)
VariantA
Vervangingspercentage
Drachtigheidspercentage
Gemiddeldeworpgrootte
Lammerenafteleveren
Lammerenvervanging
Lammerenverkocht
Verschil inarbeidsopbrengst
tenopzichtevandebasis

Basis

VariantB

20
91

25
90

30
89

1,73

1,69

1,64

139
20
119

134
25
109

129
30
99

+1236

Leeftijdsopbouw
Onderleeftijdsopbouwwordt inditgevalverstaanhetaantal
dierendatzichbevindtindeverschillendeleeftijdscategoriën.
Bijeengunstigeleeftijdsopbouwzullenerrelatiefveeloudere
dierenaanwezig zijntengevolgevaneenlagere jaarlijkseuitval.Hierdoorisookhetvervangingspercentage lager.Tabel2.2
geefteenoverzichtvanderesultatendietebehalenzijnmet
driekoppelsmeteenvervangingspercentage vanrespectievelijk
20,25en30%.
Deoudereooienhebbeneenhogerdrachtigheidspercentage en
eenhogeregemiddeldeworpgrootte.Omdat tevenshetaantallammerendatbestemd isvoordefokkerijlagerisbijvariantAishet
aantalverkochtelammerentenopzichtevandebasistienstuks
hoger.Dezecijferstonenaanhoegroothetbelangisvaneen
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goedegezondheidszorg,omdaardoorhetproduktievelevenvande
ooiteverlengen.
-

Graslandbeheer

Intabel2.1 isaangegevendatverlaging vandekVEM-prijs
voorgrasenruwvoermet tweecenteen arbeidsopbrengstverhoging
geeft van1000guldenperhonderd ooien.Dezeverlagingvantwee
centkomt overeenmet eenproduktiestijgingvoorhetgraslandmet
7%.Goedgraslandbeheermetdeoptimalebemesting eneengoedomweidingssysteemkanopkorte termijnhet bedrijfsresultaatverbeteren.
Invloed economische factoren
Dehoogtevandeaankoopprijzenvankrachtvoerwordtvoornamelijkexternbepaald (grondstoffenprijzen, valutakoersen,en
dergelijke).Erzijnechter tussendeverschillende leveranciers
vanschapen-enlammerenkorrelgroteverschillen inaanbiedingsprijs.
Deopbrengstprijs vandeoudereooienis,integenstelling
tot deopbrengstprijs vandeslachtlammeren,vanminderbetekenis.Deopbrengstenvoordeslachtlammeren beslaan87%vandetotaleopbrengsten.Keuzevanhet juisteafzetkanaalkanhetbedrijfsresultaat duidelijkbe'invloeden.
Samenvattend
Deverschillen inbedrijfsresultaat opdeNederlandsebedrijvenmet schapen zijnerggroot.Erzijndusduidelijknogmogelijkheden totverhoging vanhet financiële resultaat.Verlaging
vanhetvervangingspercentage enverbetering vanhetgraslandbeheerverdienenhiertoeextraaandacht.
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3. Financieel resultaat bij gebruik van kruisingen

Hetkruisenvanschapenheeftdemogelijkheid deworpgrootte
opkortetermijntevergroten.Hetgevolgisechterdatde
slachtkwaliteit vandedierenietsminderwordt.Indithoofdstuk
zalaangegevenwordeninhoeverremenindeschapenhouderijde
rentabiliteit doormiddelvankruisingenkanverbeteren.
Modelstudie
BehalvevoordeTexelaarzijnvoordriekruisingenberekeningenuitgevoerd,teweten:
Swifter (TexelaarxVlaming);
Noordhollander (TexelaarxFinslandras);
Flevolander (IledeFrancexFins landras).
Voordezekruisingen isuitgegaanvanhetzogenaamdevoortgezetteFl-kruisingssysteem.Ditbetekent bijdeSwiftersdatde
Swifter-ooigepaardwordtmeteenSwifter-ramvoordeproduktie
vanfokooien.AlleendebesteSwifter-ooienwordenjaarlijksgedektdooreenSwifter-ramvoordeaanfokvanooilammeren tervervangingvanoudereooien.DeandereSwifter-ooien(inclusiefde
halfjarigen)wordengedektdooreenTexelaar-ram.De lammeren
hiervanzijnbestemdvoordeslacht.
Indiendeworpgroottegroterisdan1,90wordendeextra
lammerenaandelambarmetkunstmelkgrootgebracht.Nadekunstmelkperiodediezeswekenduurt,volgteenkorteovergangsperiode,waarnadedierenbijdeandere lammerenkomen.Degemiddelde
worpgrootegeeftaanwelkpercentagevandeworpeneeneenling
danweleenmeerlinggeeft.Opdezewijzewordtdeextravoerbehoeftetengevolgevangrotereworpendoorberekend.Hetzelfde
geldtvoordevoerbehoeftevandelammeren.Deuitgangspunten
voordeverschillende rassenmetbetrekking totdegemiddelde
worpgrootteenenkelekenmerkenvanhetslachtlam staanintabel3.1.
Tabel3.1 Uitgangspuntenvoorworpgrootteenkwaliteitvanhet
slachtlam
Ras

Gemiddelde
worpgrootte

Slachtlam
eind- aanhoudings- kwaliteitsgewichtpercentage
index

Texelaar
Swifter
Noordhollander
Flevolander
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1,69
2,08
2,49
2,49

45
45
44
43

50
49
49
49

100
96
94
94

-

Resultaten

Deresultatenvoordekruisingen tenopzichtevandeTexelaarstaanintabel3.2.InhetvolgendezalvoordeSwifterhet
eenenandertoegelichtworden.Vande100Swifter-ooienworden
er28gedektdooreenSwifter-ram.Ditresulteert in25grootgebrachteSwifter-ooilammerendiegeschikt zijnvoordefokkerij.
Intotaalwordener 147lammerenverkocht:27Swifter-ramlammeren,3uitgeselecteerde Swifter-ooilammerenen117slachtlammeren
meteenTexelaaralsvader.Doordatdeslachtkwaliteitvandeaf
televerendierenietsminder is,isdeopbrengstperdier(lam
enooi)ietslager.Dezeopbrengstdervingwordtruimschootsgecompenseerd doordeextraopbrengsten tengevolgevanhetgrotere
aantalverkoopbarelammeren.
Aandekostenkantzienwehogerevoerkostenvoordeooien
(mindereenlingworpen).Bijdevoerkostenvandelammerenmoeten
weconstaterendatmeerdan60%vandeextralammeren(tenopzichtevandeTexelaar)aandelambarisopgefokt.Devoerkosten
vandezelammerenbedragenf101tenopzichtevanf42voorde
lammerendiebijdeooizijnopgefokt.Deuiteindelijkeopbrengst
isvoorbeidelammerengelijk.
Deextraarbeidsopbrengst voordeSwifters tenopzichtevan
deTexelaarbedraagt,bijdegekozenuitgangspunten,f1620.De
kwaliteitsindexvoordeSwifter-lammerenmeteenTexelaaralsvaderisgesteldop96%.Dezeindexmagdalentot92%,waarbijde
arbeidsopbrengstgelijkwordtaandievanTexelaar-bedrijven.Met
anderewoorden:indiendeTexelaarf10perkgopbrengtmoetde

Tabel3.2 Opbrengsten,kostenenarbeidsopbrengst inguldensper
honderdooienvoorverschillende rassen
Eênworpperjaar

Drieworpen
intweejaar
TexelaarSwifterNoordFlevohollander lander Flevolander
Geboren
Lambarlammeren
Totaalafgeleverde
lammeren
Opbrengsten
Kosten:
Voedingooi
Lambar-lam
Totalekosten
Arbeidsopbrengst

152
0

198
26

237
60

237
60

280
63

109

147

177

177

214

29860

35900

40700 39490

47610

13420 13890
0
2370
30710 35130

14180 14180
5290 5290
38910 38630

14890
5770
42020

-850

770

1790

860

5590
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Swifter (bijeenworpgrootte die0,4 hogerIsdandeTexelaar)
minimaal f9,20 perkgopbrengen.
VoordeNoordhollander endeFlevolander (dieéénmaalper
jaaraflamt)Isdegemiddeldeworpgroottegesteldop2,49.Hiertegenoverstaaneenlagerekwaliteitsindex, aanhoudingspercentage
enaflevergewichtvoordeslachtlammeren(zietabel3.1).Dearbeidsopbrengst,tebehalenmetFlevolanders,isevenhoogalshet
resultaatmetdeSwifters;hetresultaatmetNoordhollanderskomt
f 1000hogeruit.
Drieworpenintweejaar
DeFlevolander isontstaanuitdeIledeFranceenhetFins
landras.Belderassenhebbeneenlangbronstselzoen,zodatdemogelijkheid ontstaatdeooiendriemaalintwee jaartelatenwerpen.Deberekeningenzijnuitgevoerd opbasisvandekking inoktober,augustusenmaart (zieonderstaand schema).

Dekking

Oktober
Augustus
Maart

Drachtigheidspercentage

91
80
52

Worp

maart
januari
augustus

Speenleeftijd
(weken)

10
6
6

Voersoort
lammeren

Eindgewicht
lammeren
(kg)

gras
krachtvoer
gras/ruwvoer

Degemiddeldeworpgrootte islagerdanbijdeFlevolanders,
dieéénmaalper jaarwerpen.Tijdensdedekking inaugustus
wordteenaantaloudereFlevolander-ooien toegelatentotdeFlevolander-ramvoordeproduktievanfokooien.
Hetaantalworpenper jaarperhonderdooienbedraagt114,
hieruitworden280lammerengeboren.Doorditgroteaantallammerenstijgendeopbrengsten invergelijkingmethetbedrijfssysteemwaarbijdeooienéénmaalper jaaraflammen.Tevenskunnen
intweeperiodenlammerentegenhogereprijzenperkgwordenafgezet.Hiertegenover staanhogerevoerkostenvoordeooienende
lammerendiegeborenzijninjanuarienaugustus.Doordekoppel
ooientesplitsenintweeproduktiegroependiedrieàviermaandeninaflamdatumverschillen,kunnendehuisvestingskosten gehalveerdworden.Deuiteindelijke tebehalenarbeidsopbrengstbedraagt f5590perhonderdooien.HetInstituut voorVeeteeltkundigOnderzoek teZeistexperimenteertmomenteelnogomhetoptimaleafleverpatroonaantegeven.Verderverfijningenkunnenhet
resultaatwellichtnogietsverhogen.
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43
35
43

Voor-ennadelen
HetbedrijfssysteemwaarbijFlevolandersdrieworpenintwee
jaargevenheeftalsvoordeeldaterlammerenbuitenhettraditioneleafleverseizoen,tegenhogereprijzenperkilogram,afgezetkunnenworden.Doortewerkenmettweeproduktiegroepenkunnenenerzijdsdehuisvestingskosten laagwordengehouden;anderzijdswordtdearbeid gelijkmatigerverdeeld overhetjaar.
De totalearbeidsbehoefteperhonderdooienisdaarentegen
circa40%hogerdanbijhetbedrijfssysteemwaarbijdeooienéén
maalperjaaraflammen.Voordeschapenhouderwordtmetbetrekkingtotfokkerij,voedingvandeooi,hetslachtrijpmakenvan
lammerenopstalenhetgraslandgebruikmeerkennisvanzaken
vereist.Erwordenduidelijkhogereeisengesteld aanhetbedrijfsmanagement.
Arbeidsopbrengst
Figuur3.1 geefteensamenvattend overzicht vandetebehalenarbeidsopbrengst perhonderd toegelatenooienvanverschillenderassen.Dearbeidsopbrengst ishetverschiltussenopbrengstenenkosten,exclusiefarbeidskosten.Aangeziendekostenvoor
grasenruwvoerzijntoegerekend tegen(minofmeer fictieve)
aankoopprijzen,dientdehoogtevandearbeidsopbrengst samente
wordenbekekenmetdearbeidsbehoeftevoordierverzorging.Deze
isvoorooiendieéénmaalper jaaraflammen,afhankelijkvande
koppelgrootte,zestotachtuurperooi.VoordeFlevolandersdie
driemaalintweejaaraflammenisdetotalearbeidsbehoefte 1,4
keerzogroot.Indefiguurisookaangegevenwatheteffectis
vanveranderingvanworpgrootteopdearbeidsopbrengst.Voorde
Texelaargeldtdatper0,1 lamextradearbeidsopbrengstmetcircaf10stijgt.Voordekruisingenisdezestijging circa f6.
Ditwordtmetnameveroorzaaktdoorhet feitdateengrootdeel
vandeextralammerenaandelambargrootgebracht dient teworden.
-

Kanttekening

ErismomenteelinFrankrijkeengroeiendeafzetmogelijkheid
voorkarkassendielichterzijndanNederland thansaanbiedt.Het
aanbodvanietslichterelammerenvankruisingsdierenkanaansluitenopdezebehoefte.Indiendelammerennietophetjuiste
gewichtafgeleverdworden,treedt snellerdanbijdeTexelaar
vervettingop,metallenegatievegevolgenvandien.Metbetrekkingtotdefokkerijdientmenervoortezorgendatalleende
besteooienbestemdwordenvoordeproduktievanfoklammeren.Op
dezemanierwordthetniveauvandeworpgroottegehandhaafd.
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Figuur 3 . 1

Invloed van gemiddelde worpgrootte voor v e r s c h i l l e n d e
r a s s e n op de arbeidsopbrengst
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4. Schapen op een melkveehouderijbedrijf

Circaveertig procent vanalleschapen inNederlandwordt
gehoudenoprundveebedrijven. Intotaalwarenervolgensdemeitellingvan1985ruim9.000rundveebedrijvenmetmeerdantwintig
ooien.Hetmerendeelvandezebedrijven zijnmelkveebedrijven,
waaréénàtweeooienperhectarewordengehouden.Debelangrijksteredenenomschapentehoudenzijndelageextra investeringen
(werktuigenenhuisvestingsruimte zijnveelalaanwezig)endebenuttingvanderestantengrasnadat demelkkoeienopgestald zijn.
Indithoofdstukwordt aangegevenvoorwelk typemelkveebedrijf
deschapenhouderij eeneconomisch interessanteneventakkanvormen.
-

Melkveebedrijf

Voorhetmelkveebedrijf isuitgegaan vanhetbedrijfsmodel
voorhet veenweidegebied, zoalsdatontwikkeld isdoorhetProefstationvoordeRundveehouderij inLelystad.Opeentwintighectaregroot gezinsbedrijf worden46melkkoeiengehouden;deveebezetting isderhalve2,3melkkoeienperhectare.Opditbedrijf
bestaat demogelijkheid schapentehoudenvanhetTexelaarrasof
vaneenkruising zoalsdeSwifter.

Tabel4.1 Resultaat vanhetbasismelkveebedrijfvan20hazonder
enmet schapen
Zonder schapen

Arbeidsopbrengstondernemer (guldens)
Aantalkoeien
Aantalooien
Veebezetting (melkkoeperha)
Aankoophasnijmais
Uurloonvergoeding
Schapenhouderij 1)

Met schapenvanhetras:
Texelaar

Swifter

37285

37968

39126

46
-

46
26

46
28

2,3
2,0

2,5
3,3

2,5
3,3

—

3,-

7,50

1) Opbrengstprijs (Texelaarkwaliteit)f10,30perkggeslacht
gewicht (prijsniveau 1983-1985).
Tabel4.1 geeft eenoverzicht vanhet resultaat vandeberekeningen.Ophet basismelkveebedrijf bestaat binnenhetgegeven
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arbeidsaanbod vanhetgezindemogelijkheid26tot28ooiente
houden.Omdat deschapengraslandnodighebbenishetgevolgdat
deveebezetting voorhetmelkveestijgt van2,3naar2,5.Het
aantalhectaresaantekopen snijmaisstijgtmet 1,3hectare.Op
hetmelkveebedrijf ishetarbeidsaanbod indemaandmeieenbeperkende factor.Inhetgevalerschapenwordengehoudenisook
hetarbeidsaanbod indetweedehelft van februarieninmaartbeperkend.
Deneventak schapenhouderijverhoogt hetarbeidsinkomenvan
deondernemer.VoordeTexelaar enSwifter isdit respectievelijk
f683enf1.841.Pergewerktuurindeschapenhouderijgeeftdit
eenuurloonvergoeding vanf3enf7,50.Bijdezeberekeningenis
ervanuit gegaandatergeenaanvullendekostengemaakthoevente
wordenvoorhuisvesting vandeschapen.
-

Lageveebezetting

Uitgaandevaneenbedrijfsareaalvantwintig hectarekaneen
melkveebedrijf,afhankelijkvanhetmelkquotum,werkenmeteen
hogedanwellagemelkveebezetting.Ditveebezettingsniveau heeft
eenduidelijke invloed opderuimtedieereventueel isvoor
schapenhouderij.Ditblijktuit tabel4.2.Daarinisaangegeven
hoeveelSwifterooieneropeenbedrijfmet eenlage,gemiddelde,
danwelhogemelkveebezetting kunnenwordengehoudenenwelke
verdienstendaarmee tebereikenzijn.

Tabel4.2 Aantal ooienendaarmee tebehalenverdienstenopeen
melkveebedrijfbijdriemelkveebezettingsniveaus
Veebezetting
laag
Melkquotum (x1000liters)
Aantalmelkkoeien
Aantal (Swifter-)ooien
Melkkoeien/hectare
Aankoophasnijmais
Uurloonvergoeding schapenhouderij

209
38
38
2,1
0
14,10

basis
253
46
28
2,5
3,3
7,50

Debedrijvenmet eenhogemelkveebezetting hebbenmeer
koeienendaardoor eenhogerearbeidsbehoefte enhogereruwvoeraankopen.Hethoudenvanmeerschapenzoudetochalhogeveebezettingverderverhogen.Derentabiliteit vandeschapenhouderij
isniethooggenoeg omdeextrakostenvanruwvoeraankopente
compenseren.De laatsteregelvandetabelgeeft duidelijkaan
dat ervoordeschapenhouderijdemeestemogelijkheden zijnopde
bedrijvenmet eenlageveebezetting.
20

hoog
297
54
12
2,8
6,7
*,-

-

Aankoopprijs snijmais

Indiendemelkveehouder naastmelkveeschapengaathouden
zaldemelkveebezetting perhectare toenemen.Ineenaantalgevallenzaldit leidentotgroteresnijmaisaankopen.Deprijsvan
dit ruwvoerzaldaardoormedevaninvloed zijnophetaantalte
houdenooienenhet extraarbeidsinkomen dat daarmee tebehalen
is.Bijeenaankoopprijsvoorsnijmaisvanrespectievelijk f0,45
enf0,35 perkVEM indekuilkunnenophetbasismelkveebedrijf
30respectievelijk46ooiengehoudenworden.Voorwaardehierbij
isdatdeondernemer indeaflamperiodeextrahulpvangezinsledenkrijgt.
Stijgingvandemelkgift
Indiendemelkgift permelkkoebijeengegevenmelkquotum
stijgt,zalhetaantalkoeienverminderdmoetenworden.Voorhet
gekozenbasisbedrijf betekent ditdat bijeenstijgingvande
melkgift van5.500litertot6.000literhetaantalmelkkoeien
metvierteruggebracht dient teworden tot42.Hierdoorontstaat
extraruimtevooreenneventakalsschapenhouderij.Verlagingvan
hetmelkquotum heeft quaschapenhouderijhetzelfde effectals
verhogingvandemelkgift perkoe.
-

Samenvattend

Doordat deschapenhouders tegenwoordig debeschikkinghebben
overnieuwevruchtbare rassenkanderentabiliteit indeschapenhouderijverhoogdworden.Medehierdoorkanopeenmelkveebedrijf
schapenhouderijeenopbrengstverhogendeneventakvormen.Metname
opkleinerebedrijvenenopbedrijvenmet eenlagetotgemiddelde
veebezetting isruimtevoorschapenhouderij.Recenteontwikkelingen,zoalskorting ophetmelkquotum,verhogingvandemelkgift
perkoeenverlagingvandeaankoopprijs vansnijmaiszullende
rolvandeschapenhouderijopdeNederlandsemelkveebedrijven
doentoenemen.
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5. Schapen op een akkerbouwbedrijf

Deopbrengstprijzenvoorgranenstaandelaatste jarenduidelijkonderdruk.Wasdezeprijsinhetboekjaar 1983/84nog
f 570perton,voor1987isdeopbrengstprijsvoorwintertarwe
gesteldopf420perton.Devraagrijstdaninhoeverrehetbedrijfseconomischeinteressantkanzijneendeelvanhetgraanareaaltevervangendoorkunstweide tenbehoevevandeschapenhouderij.Daarbijkomtdathuisvestingsruimte enhetmerendeel
vandewerktuigenopveelakkerbouwbedrijvenveelalreedsaanwezigzijn.
-

Uitgangspunten

Erzijnberekeningenuitgevoerd vooreenakkerbouwbedrijf
van40hawaargeenpootaardappelenverbouwd worden.Devolgende
gewassenkunneninhetbouwplanopgenomenworden:wintertarwe,
consumptie-aardappelen,suikerbieten,zaaiuien,graszaad (engels
raai)oftwee-jarigkunstweide.
Metbetrekking totdeschapenhouderijzijnerdriealternatieven.Delammeren,voortgebracht doordeooiendiegehouden
wordenopdekunstweide,kunnenalsslachtlamdanwelalsweidelamverkochtworden.Bijdelaatstevariantkunnenmeerooienper
hectaregehoudenworden.Bijdederdevariantwordengeenooien
gehoudenophetbedrijf,maarerwordenmedioaugustusweidelammerenaangekocht,dievervolgensopdegraszaadpercelenslachtrijpgemaaktworden.ErisuitgegaanvanSwiftersdie1,8 lamper
.ooigrootbrengen.DeopbrengstprijsvandeSwifter-slachtlammeren
isgesteldopf9,90 perkg (prijsniveau 1983/'85).
Deteeltvangraszaad istweejarig.Nadeeersteoogstis
danvanafhalfaugustuseenperceelEngelsraaigrasbeschikbaar
voordeschapen.Indienhonderdkgextrastikstof (N)gestrooid
wordt,kunnencircatwintig lammerenperhectaregraszaadworden
gehouden.
-

Graszaad

Uitdeberekeningenblijktdathetvoordeakkerbouwerfinancieelaantrekkelijk isweidelammerenslachtrijp temakenopde
graszaadpercelen.Bijdebeweidingmet lammerenzijnerextra
kostenvoorstikstof,afrastering enrente.Pasbijeenaankoopprijsvoorweidelammerenbovenf200ishetnietmeeraantrekkelijklammerenaftemestenopgraszaadpercelen.Deakkerbouwer
kanooktegeneenvergoedingdegraszaadpercelen beschikbaar
stellenaaneenschapenhouder.Deschapenhouder draagtdanhet
prijsrisicovandeslachtlammerenenookalletechnischebedrijfsrisico's(uitvalendergelijke).Bijeenweidelammerenprijs
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vanf180kandevergoedingmaximaalf0,50 tot f1perlamper
weekbedragen.Indienechterdegraszaadopbrengst doorbegrazing
metschapeninvergelijking totmaaienhoger is,kanvolstaan
wordenmeteenlagerevergoeding.Depraktijkleertdatperregio,afhankelijkvandevraag (schapenhouder ofhandelaar)enhet
aanbod (graszaadpercelen),welofgeenvergoedingbetaaldwordt.
-

Kunstweidemet schapen

Alleenbijhogereweidelamprijzenvanf190enduurderis
heteventueelteoverwegeneendeelvanhetgranenareaal inhet
bouwplantevervangendoorkunstweide.Ophet40ha-akkerbouwbedrijfkanslechtstweetotdriehakunstweideopgenomenworden.
Dedoordeooiengeproduceerde lammerenkunnendanopeengoedkopemanieropdegraszaadpercelenafgemestworden.Degrootstebeperkingophetakkerbouwbedrijf geefthetarbeidsaanbod inde
maandmei.Indezetochaldrukkemaand isvoordevoederwinning
tenbehoevevandeschapenmeerarbeidnodigdanbijvoorbeeld
voorgranen.Maaieneninkuilengebeurt inloonwerk.Eenschudder/harkkeerder dientaangeschaft teworden.Doordit loonwerken
extrawerktuigenkostenenookvanwegede,invergelijking totde
anderegewassen,hogearbeidsbehoefteperhectareisdeuurloonvergoeding indeschapenhouderijslechtsenkeleguldens.Deverbouwvanbijvoorbeeld groeneerwtenofsnijmaiszaldaaromeerder
inaanmerkingkomenomopgenomentewordeninhetbouwplandan
kunstweidemetschapen.
-

Tochschapen

Datertochschapenwordengehoudenopakkerbouwbedrijvenis
teverklarendoorbijvoorbeeld deaanwezigheid vandijken,debenuttingvanakkerbouwbijprodukten (stro,suikerbietenkoppen),de
aanwezigheid vanarbeid (tweemansbedrijf)ofschapenhouderijis
(vooreendeel)hobby.Eenbijkomende redenkanzijndatdeondernemersverwachtendatopnamevankunstweide inhetbouwplan
eenopbrengstverhogend effectheeftopdehoofdakkerbouwgewassen.
-

Samenvattend

Hoeweleropeenakkerbouwbedrijf indewinterperiodearbeid
beschikbaarkanzijnenhetmerendeelvandewerktuigentenbehoevevandeschapenhouderijaanwezig zijn,isdeconcurrentiekracht tenopzichtevangranen,groeneerwtenofsnijmaisgering.
Ineenaantalsituatieskanschapenhouderijopbrengstverhogend
werken,maarvanwegedehogearbeidsbehoefteblijftdeuurloonvergoedingbeperkt totenkeleguldens.

23

6. Gebruik van management-informatiesystemen in
de schapenhouderij
Eenmanagement-informatiesysteemkandeindividueleschapenhouderophet juistemoment informatie gevenoverfokkerij,economie,graslandgebruik/voederwinningengezondheidszorg.Metname
eenfokkerij-eneconomie-module lenenzichineerste instantie
vooreendergelijk systeem.Het Instituut voorVeeteeltkundigOnderzoekheeft daartoereedsrekenregelsvoorvruchtbaarheids-en
lammerengroei-indexenopgesteld.Met behulpvandezegerichteinformatiekandeschapenhouderijkomentoteen juisteselectievan
fokooien.VoordeeconomischemodulekandehuidigeLEI-deeladminlstratiealsbasisdienen.
Groteverschillenintechnischeneconomisch resultaatbehaaldoppraktijkbedrljvengevenaandatermogelijkhedenzijn
totverbetering.Eencentraalopgezet management-informatiesysteem,waaraanalleschapenhouders inNederlandkunnendeelnemen
tegen lagekosten,kaneeneersteaanzet geven toteenmeerprofesioneleschapenhouderij.
Inditverband ishetookvanbelangdat ereenbetereterugkoppelingvan informatieoverdelammerenvanuit deslachterij
noodzakelijk is.Momenteelisdezeterugkoppelingminimaal.
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7. Economische evaluatie van het gebruik van fecundin

Immunisatievanschapentegenbepaalde doorhet dierzelf
geproduceerdehormonen iseenvandemeest recente techniekenom
delammerenproduktle teverhogen.De techniekhoudt Indatdoor
middelvanactieve Immunisatiemetbehulpvanfecundin (merknaam
vandeGlaxoGroupLimited)het steroid androsteendlon vooreen
belangrijkdeelwegwordt gevangen.Gevolg isdathet aantalovulatiesalsookhet aantalgeboren lammeren stijgt.InAustralië,
NieuwZeeland enGroot Brittaniëzijnreedsproevenuitgevoerd op
praktijkbedrljven.Bijdezeproevenwarenverschillende rassenen
kruisingenbetrokken.Bijdevoordeeerstemaal geïmmuniseerde
ooienneemthet aantalovulaties toemet0,2tot0,5.Hetaantal
geborenlammeren perbehandelde ooistijgtmet 20tot40%.De
stijging vanhet aantaluiteindelijkgespeende lammerenwordt
doordeskundigengeschat op15tot30%.Uit depraktijkproeven
blijkt echterdatopenkelebedrijvengeenofnauwelijksverhogingvanhet aantalgeboren lammeren tezienis.Dit betekentdat
erniet alleentussendieren,maarooktussenkoppels ofbedrijveneengrotematevanspreiding ineffect iswaar tenemen.
Ophetmoment vanhet onderzoekwarenalleenbuitenlandse
onderzoekresultaten beschikbaar.Ineerste instantie isheteffectvantoepassingvanfecundingeëvalueerd aandehand vangegevensuitbuitenlandse literatuur.Ineenlaterstadiumkwamen
voorlopigeproefresultaten beschikbaar vanhetInstituut voor
VeeteeltkundigOnderzoek (IVO)teZeist.Bijdezeproef ishet
effectvanfecundinnagegaanophet aantalovulaties endeembryonaleoverlevingbijooienvanhetTexelseras.Indelaatste
alineawordt hierop teruggekomen.
Uitgangspunten
Zoalsgesteldkunnenderesultatenbijgebruikvanfecundin
vanbedrijf totbedrijfnogaluiteenlopen.
Destijging vanhetaantalgeborenlammeren per100toegelatenooienbedraagt (ScobieenBircham,1985)gemiddeld 25,5%met
eenstandaardafwijking van12,6%.Bijbeslissingenovertoepassingendeeconomischegevolgendaarvandient dezevariabiliteit
eenroltespelen.Hiertoe zalgebruikgemaaktwordenvaneen
normalekansverdeling meteengemiddeldevan25,5enstandaardafwijkingvan12,6.
Voorwat betreft dekostenisuitgegaan vandedoordefabrikant aanbevolenwerkwijze.Dit betekent dat erinvierjaren
intotaalvijf injecties perooiworden toegediend.Dekostenper
ooiper jaarwordenberekend opf10.De extraarbeidwordt daarbijbuitenbeschouwing gelaten.
De overigeuitgangspuntenzijn:
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-

drachtigheidspercentages vandeooienwordendoordebehandelingnietbeïnvloed;
deuitvalspercentages voorlammeren (doodgeborenofsterfte
binnen24uur)variërenalleenmetdeworpgrootte.Erwordt
dusvanuitgegaandathetgebruikvanfecundingeenextra
sterftetotgevolgheeft;
heteffectopdeworpgrootte isgelijkvoorhalfjarigeen
oudereooien.
Resultaten

Figuur7.1 geeftaanwatbijeenbepaalde toenamevanhet
aantalgeborenlammerenpertoegelatenooidekansisdatdeze
toenameopeenwillekeurig bedrijf bewerkstelligdwordt,alsook
hoehoogdeextraarbeidsopbrengst pertoegelatenooibedraagt.
Depijlgeefthetkostenniveauaan(voordierenartsenmiddel)
perooiperjaar,namelijk f10,-.Eenenanderbetekentdatbij
eentoenamevanhetaantalgeborenlammerenmet7%deextraopbrengstengelijkzijnaandeextrakostenvanimmunisatie.Volgensdegegevenfrequentieverdelingisop7%vandebedrijvende
stijgingvanhetaantalgeborenlammerenlager,zodatopdezebedrijvenbijgebruikvanfecundindearbeidsopbrengst zaldalen.
Opdeoverigebedrijvenzaldearbeidsopbrengst stijgen.Deze
stijgingkanbijeentoenamevanhetaantal lammerenmetbijvoorbeeld 30%oplopentotf25,-(extraarbeidsopbrengst f35,-minus
f 10,-kosten).
Omaantegevenhoehetresultaatafhankelijk isvandegekozenuitgangspunten isinfiguur8.1 eveneensweergegevenhoede
extraarbeidsopbrengst afneemtbij:
.A) geenverhogingvandelammerenproduktie bijhalfjarigeooien;
B) eenlagereopbrengstprijs voordelammeren,perkggeslacht
namelijk 1guldenminder (9,30/kg);
C) extralammeren-uitval terhoogtevan1%.
Aldezefactorenverlagenheteffectvanfecundin-gebruikop
dearbeidsopbrengst.Dekansdatvooreenindividueelbedrijfde
kostennietgoedgemaaktwordendooreenopbrengstverhogingisbij
variantBenCcirca10%enlooptvoorvariantAoptot14%.
-

Discussie

Devoorlopigeresultatenvaneenproefuitgevoerd ophetIVO
teZeist,waarbijTexelaarooienbehandeldwerdenmetFecundin,
gevenaandatdegemiddeldeworpgroottemet0,2 lam (+12%)toenam.Uitgaandevanf10,-kostenperooizoudearbeidsopbrengst,
afhankelijk vandeopbrengstprijsvandelammeren,metf4,-tot
f 7 , - perooitoenemen.Bijdeberekeningen isdearbeidbuiten
beschouwing gelaten.Hetzalduidelijkzijnzoweldedirecte(extrawerk tengevolgevanimmunisatie)alsdeindirecte (extra
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Figuur7.1 Kansverdeling enextraopbrengst pertoegelatenooi
bijverschillendeniveau'svantoenameinworpgrootte
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(lambar)lammeren,meeraandacht voorvoeding vandeooienen
dergelijke)arbeid beloond dient teworden.Desalniettemingeven
devoorlopige berekeningenaandathet gebruikvanfecundinhet
financieelresultaat kanverbeteren.De individuele schapenhouder
dietotgebruikwilovergaandient ineerste instantiedejongere
ooien teinjecteren,omdat dezedierengedurendemeerdere jaren
eenrendement kunnengevenvandedubbele injectiedietoegediend
wordt gedurendehet eerste jaar.Daarnaast ishet teoverwegen
eerst eengedeeltevandekoppel teinjecteren,omzonategaan
oferophetbedrijf eenverhoging vandeworpgrootte tebehalen
is.Aangezien ernooit onderzoekisgedaannaarheteffect van
fecundinovermeerdere jarengeeftbovenstaandewerkwijzegeen
garantievooreenzelfde resultaat indedaaropvolgende jaren.
Naderonderzoek zalaanmoetengevenwelkefactorenerdeoorzaak
vanzijndatopbepaaldebedrijven geenofeenminimaaleffectte
zienis.Ookzullendegevolgenvaneeneventuele invoeringop
groteschaalvoordefokkerij(selectievanooiendiegevoelig
zijnvoorhetprodukt)bestudeerd dienenteworden.
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8. Afzetpatronen van lammeren

Dekeuzevoordeafzetvanweide-danwelslachtlammerenis
veelalafhankelijkvandespecifieke bedrijfssituatie•Deweidelammerenprijs zalinpraktijkveelalregulerend optredenzodat
hetresultaat voorbeidevariantenvergelijkbaar zalzijn.
Hetprijsverloopvanslachtlammeren geeft aandatdeopbrengstprijzengedurende februari totenmetmeihethoogstzijn.
Eenvandemogelijkhedenomhiervanteprofiterenishet langer
aanhoudenvaninhetvoorjaar geborenlammeren totnadewinter.
Dezewerkwijze brengt echterextrakostenmet zichmee (voeder,
rente).Normaalgesprokenwordendezeextrakostennietgoedgemaaktdoordehogereopbrengstprijs.
Opbasisvaninjanuarigeboren (Flevolander-)lammerenkunnenandereafmestsystemendanhetgangbare (gras), zoalshetafmestenopkrachtvoer ofkunstmelk (met dedaarbijbehorendelagereaflevergewichten)slechts interessant zijnbijduidelijkhogereopbrengstprijzen.Dezemeerprijsvoor lammeren dieslachtrijp
worden gemaaktmetkunstmelkmoet ruim f 4 , - bedragen.HetNederlandselammet zijngoedevleesproduktieeigenschappen wordtpas
optimaalbenut indiendeeindgewichten hoger zijndan35tot40
kg levend gewicht.
Ingevaldeschapenhouder Flevolanders houdt diedriemaalin
tweejaaraflammerenkandezegebruikmakenvandehogereopbrengstprijzen voor lammeren buitenhet traditioneleafleverseizoen.Dit iséénvanderedenendat ditbedrijfssysteemgunstiger
uitkomt danhetgangbare.
Deconclusie isdanookdat erindehuidigesituatie,waarbijhetmerendeelvandeooien inhetvoorjaar lammerenwerpt,
geenmogelijkheden zijnvoorverdere specialisatie indevormvan
lammerenmesterijen.Het slachtrijpmakenvanlammeren tegenlage
kostenopgraseneventueelruwvoergeeft hetbesteresultaat.
Mesterijen,waaropbasisvankrachtvoerofkunstmelkgemest
wordt,verhogendekostprijs.Het eenzijdige seizoensaanbod en
het sterkversnipperde aanbod vanlammeren alsookdelagetoegevoegdewaardeper lambelemmeren deopzetvaneendergelijkebedrijfstak.Indienhetgebruikvanrassendiedriemaalintwee
jaarwerpenalgemeneingangheeft gevondenkanverdergaandespecialisatie (eventueel inintegratie-verband)mogelijkweleconomisch interessant zijn.
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9. Aanbevelingen

Derentabiliteit indeschapenhouderijislaag.Deooipremie,zoalsdiedelaatste jarenisuitgekeerddoordeEG,geeft
danookeennoodzakelijkeaanvullingophetinkomenvandeschapenhouder.Hetinstandhoudenvandezepremieregeling isdanook
gewenst.
Deschapenhouderdientprofessioneel tewerkgaan.Geziende
grotespreiding inbedrijfsresultaten zijnerdanduidelijkmogelijkhedenomresultatentebehalenbovenhetgemiddeldevande
LEI-deeladministraties,zoalsdieelk jaargepubliceerdworden.
Bijdeinstituten,proefstationsengezondheidsdiensten is
metbetrekking totdeschapenhouderijveelkennisaanwezig.Het
iszaakdatdezekennisdeschapenhouders endehandelbereikt.
Veterinairebegeleidingenonderwijs,maarvooraldevoorlichting
kunnendaarbijeenessentiëlerolspelen.Instudieclub-verband
kanverspreiding vankennisefficiëntverlopen.
Debedrijven,vooraldiemetTexelaarschapen,dienengericht teselecterenopeconomischrelevantekenmerken.Dedoor
hetIVOteZeistontwikkeldevruchtbaarheidsindexengroeiindex
vandenakomelingengevendaartoehandvaten.
Ontwikkelingenintroduktievaneenmanagement-informatiesysteemkaneenaanzetgeventoteenmeerprofessionele schapenhouderij.Deschapenhouderkandanophet juiste tijdstipbeschikkenoverdenoodzakelijkeinformatiemetbetrekking totfokkerij,economie,graslandgebruik engezondheidszorg.Eendergelijksysteemzouvoorelkeschapenhouderperonderdeelnaarkeuze
entegeneenredelijkevergoeding toegankelijkmoetenzijn.
Metbetrekking tothetafleverenvanslachtrijpelammeren
dienendeschapenhouders doorvoorlichting enhandelbegeleidte
worden.Viademonstratieswaarbijlammeren levend en/ofgeslacht
(karkassen)geclassificeerdwordenkunnendeschapenhoudersen
eventueeldehandelvoorgelichtwordenmetbetrekking tothet
gewensteaflevergewichtendekwaliteit.
Deschapenhoudershebbenbehoefteaanterugkoppelingvaninformatievanuitdeslachterijenoverdeafgeleverdelammeren.Gewicht,kwaliteit (viaeenuniformclassificatiesysteem)enprijs
perkgzousystematischbeschikbaar dienentekomenbijdeschapenhouders.Opdezewijzekrijgtdeschapenhoudergerichteinformatieoverdeafgeleverdeslachtlammeren.Nainvoeringvaneen
classificatiesysteem (opbasisvankarkassen,danwellevende
dieren)kanerookinformatievrijkomenmetbetrekkingtotde
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kwaliteitendedaaraangekoppeldeopbrengstprijsvandeverschillenderassenenkruisingen.Mogelijk zijnervoorde
slachterijennainvoeringvaneenclassificatiesysteemvoordelen
tenaanzienvandeafzetvanslachtlammeren.Deontwikkelingvan
eendergelijk systeem zalzekerenigetijd inbeslagnemen.
Opmelkveebedrijven zaltengevolgevanstijgingvande
melkgift perkoe,kortingvanhetmelkquotum enverlagingvande
aankoopprijzenvanruwvoerderolvandeschapenhouderijtoenemen.Metnameopextensievemelkveebedrijvenzalerhierdoor
ruimteontstaan.Opdezebedrijvenzaleenbehoefteontstaannaar
informatieoverdezebedrijfstak.Doormiddelvanbijvoorbeeld
cursussenkanhierop ingespeeldworden.
Opakkerbouwbedrijvenzijn,ondankslagegraanprijzen,weinigmogelijkhedenomkunstweidemetschapenoptenemeninhet
bouwplan.Inditverband iserbehoefteaannaderonderzoeknaar
devraaginhoeverreopnamevankunstweide inhetvruchtwisselingsschemaeffectheeftopdekgopbrengstenvandehoofdgewassen.Opeenaantalakkerbouwbedrijven gevengraszaadpercelende
mogelijkheid omlammerenopeengoedkopemanierslachtrijpte
maken.
Hetgebruikvankruisingen (opdejuistewijze toegepast)
dientbevorderd teworden.Enerzijdskandeschapenhouder derentabiliteitopzijnbedrijfverhogen,anderzijds iseropdevoor
Nederland belangrijksteafzetmarkt,Frankrijk,eentoenemende
vraagnaarietslichterekarkassen.Deproduktievandelichter
afteleverenkruisingslammerenkanhieropaansluiten.Devan
oorsprong inNederland aanwezigeTexelaar isuitermategeschikt
omalsslachtlamvaderdiergebruikt teworden.Metbetrekking tot
fokkerijenhetafleverenvanslachtrijpelammerendienende
bedrijvenmetkruisingendoorvoorlichting enhandelbegeleid te
worden.
Flevolanders gevendemogelijkheid omdriemaalintweejaar
lammerentewerpen.Derentabiliteit wordtmetdit intensievebedrijfssysteem verbeterd tenopzichtevanhet traditionelebedrijfssysteem.Aangezienmeerkennismetbetrekking totvoeding,
fokkerijenbedrijfsorganisatievereist is,leentditbedrijfssysteemzichineersteinstantievoorgespecialiseerde schapenbedrijvenenvoormelkveebedrijven,waarduidelijkruimteisvoor
eenvolwaardigeneventak.Ervaring opgedaanindeschapenhouderij
isnoodzakelijkalvorens overtegaantotdit intensievebedrijfssysteem.
Indienoptermijnhetgebruikvanrassendiedriemaalin
twee jaaraflammerenmeeringangheeftgevondenheeftditbijkomendevoordelenvoordeslachterijen.Deafzetvanlammerenzal
danmeergespreid overhetjaarplaatsvinden.Indehuidigesi3J

tuatie,waarbijdeooien inhetvoorjaaraflammeren,zijnerweinigmogelijkhedenomtekomentoteenmeergespreid afzet patroon
vanslachtlammeren.
Eencommerciële fokkerij-organisatiekaneventueeleenstimulansbetekenenvoordeontwikkeling naareenmeer professionele
schapenhouderij,gericht opeenconstante stroom slachtdierenvan
gewenstekwaliteit engewicht.
OnderdehuidigeNederlandse omstandigheden,waarbijhetmerendeelvandeooieninhet voorjaar lammerenwerpt,zijnerweinigkansenvoorverderespecialisatie indevormvanbedrijven
dielammerenmet intensievevoermethoden (bijvoorbeeldmetkunstmelkofkrachtvoer)slachtrijpmaken.Het sterkversnipperdeen
eenzijdige seizoensaanbodvanzuig-enweidelammeren, alsookde
lagetoegevoegdewaardeper lambelemmeren deopzet vaneendergelijke bedrijfstak.Ingevalhetgebruikvanrassendiedriemaal
intwee jaarwerpenmeeringangheeftgevonden iseendergelijke
specialisatie (eventueelinintegratieverband)misschienwelzinvol.Naderonderzoekzaldaarterzijnertijd duidelijkheid over
kunnengeven.
Doormiddelvanactieve immunisatiekandelammerenproduktie
perooiopkorte termijnverhoogdworden.Eeneconomischeanalyse
opbasisvanbuitenlandse literatuur envoorlopige Nederlandse
resultatengeeft aandatderentabiliteit bijhet bestaandebedrijfssysteem teverbeteren is.Naderonderzoek naarheteffect
vanactieve immunisatie opTexelaars onderNederlandse praktijkomstandigheden isgeboden.Eveneens dientnagegaan teworden
waaromergroteverschillen zijninresultaat tussenbedrijvenen
wat deeffectenzijnnagebruikgedurendemeerdere jaren.Tevens
dienendegevolgenvoordefokkerijgeëvalueerd teworden.
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