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Ramlammeren aan de voerbak.
Aanvankelijk gaf de jonge schapenhouder te veel krachtvoer.

Lammeren afmesten
Een jonge beginnende schapenhouder verloor meerdere lammeren tijdens het
afmesten voor het islamitisch offerfeest vorig jaar november. Enkele rammen
konden nog gered worden, maar al met al moest Kenny ﬂink leergeld betalen.
TEKST: DR. NORBERT STEURBAUT DIERENARTS IN NEDERHASSELT, BELGIË, ILLUSTRATIE: ELS VAN DEN BERG

D

e afmestperiode was al begonnen toen ik eind september
werd opgeroepen vanwege sterfte onder de eerste groep
aangekochte rammen van Kenny. Opvallend aan het dode
ramlam was dat zijn oogslijmvlies spierwit zag en hij geen diarree
had. Zijn wol was dor en hij oogde zeer mager. Ook de andere
rammen van dezelfde herkomst waren mager, enkele vertoonden bleke oogslijmvliezen. Maar hun eetlust was zeer goed. Dit
koppel had duidelijk een Haemonchus-infectie. De hele groep
werd ontwormd met Cydectin 0,1%. Het lichaamsgewicht werd
ruim geschat voor de juiste dosis van 1 ml/5 kg LG. De wachttijd
is veertien dagen voor aﬂeveren. Alle overige rammen werden
bij aankoop en aankomst ontwormd en dit tot drie weken voor
het slachten. Het sterfteprobleem door wormen stopte.
Toch moest Kenny opnieuw een sterfgeval melden. Een prima
zware Blauwe Texelaarram lag plotseling dood. Sectie wees uit
dat hij getroffen was door ‘het bloed’ (enterotoxaemie). Dit
koppel rammen was inderdaad niet gevaccineerd met Covexin,
Bravoxin, Miloxan of Heptavac. Dit is dikwijls een ﬁnanciële
keuze, toch kan men beter wel vaccineren want de dood van
een goed lam kost veel meer dan de enting.
De problemen waren nog niet voorbij. Door het geven van te
veel krachtvoer kwam het regelmatig tot pensverzuring (pensacidose). Gelukkig kon de voedingsfout vlug onderkend en
aangepakt worden.
38

HET SCHAAP

SEPTEMBER 2011

Slechts één ram kreeg last van urinestenen. Door het aanhangsel aan de penis af te knippen kon hij opnieuw urineren. De
verstopping van de urinebuis was ontstaan door een rantsoen
dat te veel graan (gerst) bevatte.
Verder leidde het bij elkaar zetten van diverse rammen tot hevige vechtpartijen. Enkele dieren kregen hierdoor evenwichtsproblemen. Door een betere selectie en inperken van de
bewegingsruimte bleef de schade beperkt.
Af en toe vond Kenny een ram op zijn rug, zelfs op stal. Gelukkig
niet dood. Regelmatige inspectie was dus geen overbodige luxe.
Eén ram heb ik snel laten inslapen. Hij had in ernstige mate gewrichtsontsteking met zeer hoge koorts. De linkerknie voelde
zeer warm aan en was sterk opgezet. Ook een ander gewricht
(voorknie) toonde een duidelijke verdikking en voelde warm
aan. Behandeling had geen zin. Bij de autopsie werd na het insnijden van de gewrichten de geelgroene etter waargenomen.
Gelukkig kwam het niet tot een uitbraak van zere bekjes of
erge rotkreupelproblemen.
Kenny moest een reeks problemen het hoofd bieden en leerde
snel. Hij had meerdere partijen dieren gekocht, waarvan hij de
voorgeschiedenis niet kende. Preventief enten en goed ontwormen voorkomen sterfte. De dood van één ram kost meer
dan de nodige behandelingen. Uiteraard voorkomt een uitgebalanceerd rantsoen veel voedingsgerelateerde aandoeningen. <<

