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-1I.INLEIDING
Overdelaatste10jaargezien,blijkthetaantalschapenin
Nederlandtoetenemen(Tabel l).

TABEL1.Indexcijfersvoorctegroottevandeschapenstapel
Jaar

Indexcijfers

1962

129
111
122
I42
133
138
HO

1964
1965
1966
1967
1968
1969

1949/1952=100
Devergelijkbarecijfersvoor
andereveesoortenvoorhetjaar
19J0zyn;

153
158

1970
1972

rundvee

I69

varkens

364

paarden

20

kippen

217

Totaal

188

Intabel1istezien,datdegroeivandeschapenstapelachterblijft
bijdievanrundvee,varkensenkippen.Ookistezien,datdegrootte
vandeschapenstapelnogalfluctueert.
Intabel2zijndeaantallenschapeninverschillendejaren
gegeven.

TABEL._2«.Agffltallenschapenenlammerenin1000-tallen^eitelling)
Categorie

1962
WA )

Overigeschapen^ y
Lammeren

221
262

Totaal

483

I97O*^

26I
314
575

1971

1972

247
325
572

258
334
592

ae) Vanaf1970wordendeschapenopbedrijvenmetminderdan10SBE
nietmeergeteld,
aas)Onderdecategorieoverigeschapenvallensfokooien,overhouders
enfokrammen.
OmdatdeCBS-meitellingeneenvrijgroteonnauwkeurigheidsfactor
hebben,zijndegetallenhierop1000-tallenafgerond.Deonnauwkeurigheidwordtveroorzaaktdoorhetfeitdatvaneenschapenhouder,
dieinmeialleen30acltópen-:•laurierenheeft (minderdan10SBE)
dedierennietmeetellenendatvaneengemengdbedrijfjewaarnaast
10melkkoeienookenkeleschapenaanwezigzijn,dezewelmeegeteld
worden.
Dein1971officieelgeregistreerde247.000overigeschapen(grotendeelsfokooien)kwamenop19,466bedrijvenvoor,zodatdegemiddelde

_2i;

''koppel gTootte opbedrijvennetmeer dan10SBEIJ overige schapen
was. Inhetvoorjaar (mei)kont dit neer op ca,30dieren.
TABEL3.«Aantallenbedrijvenmet schapenbijmeitellingenj-n_13?66_enlJffiO

Totaalaantal

Aantalschapenperbedrijf
Jaar
1966

1-4

5-9

10-19

20-49

>-50

bedrijven

4795

5163

5621

5879

2602

24068

De groepmet 1-4 schapenmoet eigenlijkbuitenbeschouwingblijven,
daardeze economischvangeenbelang is.Uit tabel 3blijkt,dat er
eentendensbestaat totvergrotingvan het aantal schapen perbedrijf.Het aantalbedrijvennetmeerdan 50schapenneemt toe.Op
dezebedrijvenbegint de schapenhouderijeeneconomischbelangrijke tak
vanhetbedrijfteworden.
Omdat het overgrote deelvande schapen-enlamsvleesproduktie geëxporteerd wordt,isdewaarde vande schapenhouderijnationaal gezien
groter danuit het aantal schapen zoublijken.JDeexportwaarde van
hetuitgevoerde schapen-en lamsvlees bedroeg in1970 56miljoen on
in1971 65miljoen.gulden.

_3 II

* HOUEERIJ EN FOKKERIJ VAN SCItffiEM

I I , 1 . Algeneen
Dewijzevanschapenhoudenisinhetalgemeenvrijarbeidsextensief.Alleenindelammertydis,inverbandmetvrijveelvoorkomende
aflammoeilijkheden,extratoezichtenvaakhulpbijdegeboortenodig.
Hetvereistvrijveeltijdomdelammersterfterondomdegeboorte
laagtehouden.
Deschapenwordenvrijwelaltijdopgraslandgehouden,terwijlze's
wintersvaakgedurendeeenkortere oflangereperiodeopgestald
worden.Hetaflarnmengebeurtinhetalgemeenbinnen.
DeTexelaar,dieopdemeestebedrijvenmetschapenvoorkomt,isgemiddeldgoedbevleesd,vrijvroeggeslachtsrijp,maarmatigvruchtbaar(l,3lamgespeendpergedekteooi).Hetpercentagemoeilijke
geboortenisvrijgroot,terwijldeTexelaareengrotevatbaarheid
heeftvoorallerleiziekten.
Vandeca.19500schapenlioudersmetmeerdan10SBE,warener
inI97I3348lidvaneenschapenstamboek.Dezeschapenstamboeken
zijnprovinciaalgeorganiseerd enonderlingonafhankelijk.Eenoverlegorgaan,hetCentraalBureauvoordeSchapenfokkerijinNederland,
trachto.a.meeruniformiteitindekeuringenenregistratievande
provinciale stamboekentebrengen.Doortentoonstellingenteorganiseren,maaktditCBSreclamevoorhetTexelseschapenras.
Destamboekenvoerenonderdeterkeuringaangebodendiereneenselektieuit,diehoofdzakelijkopeensubjektieveexterieurbeoordeling
isgebaseerd.Datwilzeggendaterwordtgeselekteerdopeenmooi
gevormddier,dattevensvoordeslachtgeschiktis.V/atbetreft
slachtkwaliteit iseengrotevooruitganggeboekt,maarselektieop
bepaaldeonderdelenvanhetexterieur,zoalseen"typische"brede
kop,draagtbijtotproblemenbijdegeboortevandelammeren,
Selektieopdeandereeconomischeeigenschappen,inhetbijzonderde
vruchtbaarheid,vindtslechtsindirekteninbeperktemateplaats
doorhettoekennenvanpredikatenaanfokooienen-rammen.Datop
deeconomischbelangrijkeeigenschappenvruchtbaarheidengroeisnelheidnauwelijkswordtgeselekteerd,blijktookuithetfeitdatdeze
indeafgelopen30jaarnietverbeterdzijn.
r

11,2>iDekplaatsyan_jiet_schaapópdenederland_se_b_e_d.rjjven
Schapenvoornuttige__effectenqp_hooMbedrijfstak.
Deschapenwordengehoudenvoordenuttigeeffectenopdehoofd.bedrijfstak,o.a.grond-engrasmatverbeteringenhetopruimenvan
maagdarmwormlarvenvanrundvee (kalverenenpinken)doorafwisselend
weidenvanschapenenrundvee.Erkandanvolstaanwordenmeteen

gering aantal schapen datweinigarbeid vraagt.Dit systeem komt in
ïïederlandhetmeeste voor enwel indevolgende combinatiess
a) opmelkveebedrijveni 1à 2schapen permelkkoe voorhet naweiden
achter de koeien terverbeteringvan degrasmat.
b) opakkerbouwbedrijvenv/ordenwel schapen gehoud.enopkunstweiden,
terverkrijgingvan eenbetere vruchtwisseling,voorhet naweiden
van stoppelland ofvoorhet voorweiden van rogge voor eenbeter
uitstoelen vanhetgewas.
c)opveredelingsbedrijven (vleeskalverenenpluimvee)die nog land
terbeschikkinghebbenvoorafvoervan demest.Hiergaande
schapenverwilderingvanhet land tegen enleveren tevens eenbijdrage inde kostenvoorbijv.pacht.
Uitbreiding van de schapenstapel opbovengenoemde bedrijfstypen is
niet altijdgewenst enmogelijk.Opde grotere melkveebedrijven wordt
juist eenafname vanhetaantal schapen geconstateerd, omdat alhet
grasvoorhetmelkvee nodigis.
Opakkerbouwbedrijven,waar de schapen opkunstweide lopen,zoude
bezettingmet schapen perhaverhoogd moeten worden tot tenminste
20 ooienperloaomeenbeterrendement van dekunstweide tekrijgen.
Opdeveredelingsbedrijven zijnde schapenva.nweinigbelang enis
geenuitbreiding vande schapenhouderijteverwachten,tenzijhet op
stal slachtrijpmakenvan lamnerenzeer lonend zoublijken.
Daarnaast dientbijhetmeer enmeer opkomenvan centrale kalveropfokbedrijven,gedacht tewordenaan schapenhouderijvoordebestrijding
vanmaagdarm- en longwormbesmettingbijdekalveren.
Opdeze kalveropfokbedrijvenishet niet gemakkelijk-de dierenvoortdurend opetgroen teweiden,omdat erdan teveel gemaaid moet
worden,Een oplossinghiervoorkanhet houdenvan schapenzijn.
Hiertoe zouden opdekalveropfokbedrijvenongeveerevenveel kalveren
als schapen gehoudenkunnenworden.Dewormbesmettingbijde kalveren
en ookbijde schapenwordt grotendeels voorkomen doorde hergroei
vanpercelen,waarkalverenhebben geweid,door schapen te laten
afweiden.De schapen,die ongevoelig zijnvoor deze wormlarven,nemen
het door dekalverenbesmette gras op enreinigen zohet land.Na
hergroei kunnen de kalverenireeropdeze percelengeweidworden.
Omdat schapen eenandere graaswijzehebben dankalveren enhet gras
kortafgrazen,wordt ookdekwaliteit vanhet grasland beter.
Sc_hap_e_nalsapartebedrijfstak
De schapenworden gehouden omer eenbelang-rijkdeelvan het
arbeidsinkomenuit tehalen.Erdient dan eenvoldoend.e grote eenheid
schapen te zijn,omdat anders het arbeidsinkomen peruur te gering is.

-5Zuivereschapenbedrijvenzijnzeerzeldzaam.Ookbedrijvenwaarde
schapenhouderijmeerdandehelftvanhetarbeidsinkomenlevert,
komenweinigvoor.
Deuitbreidingvanditsoortbedrijvenwerdvaakindeweggestaan
dooroverlastvanmaagdarmwomenenleverbot,waardoorschapenhouderijopgrotereschaalnieteconomischmogelijkwas.Vooralleverbotis
zeerschadelijkennogsteedsmoeilijkafdoendetebestrijden.
Daarnaastisdeschapenhouderijeennogalseizoengebondenbedrijf,dat
eenzeerwisselendearbeidsbehoefteoverhetjaarheeft.
Nieuwetechniekenzoalsbronstinductieenbronstsynchronisatiekunnen
daarinveranderingbrengen,terwijlmethodenvoorhetopstalslachtrijpmakenvanlammerenmetkrachtvoerdeproblemenmetinwendige
parasietengemakkelijkerkunnenverhelpen.
Dezenieuwetechniekenkunneneenintensieveschapenhouderijmogelijk
makenmeteenmeergelijkmatigearbeidsbehoefteeneenhogerarbeidsinkomenperuur.Hetisdanmogelijkgrotereeenhedenschapenperman
tehouden,waardoormeerzuivereschapenbedrijvengevormdkunnenwordendantotnutoehetgevalwas.

Ill.ECONOMIE VAlj m SCMPSIJIIOIIO:IRIJ
III, 1,Het aantal schajjgnjpjsr^bedrijf
InI97Iwerden perbedrijfmet schapen gemiddeld. 13 ooiengehouden,
Indeze gemiddeld kleine eenheden schapenwordtmeestal met relatief
hogekosten perdiergeproduceerd.Ditwordt meestal niet opgemerkt,
omdat een groot deelvan dekosten (ruwvoeder,arbeid, strooisel en
huisvesting)gedragenwordt doordehoofdbedrijfstak (meestal melkveehouderij).Daardoor komtmenvaak tot schijnbaarzeergoede inkomstenper schaap.
Dit afwentelenvankostenwordt moeilijker,naarmate hetaantal schapen opeenbodrijfgroterwordt.Hoewel dewerkelijke kosten per
schaapkleinerworden,stijgthet totale kostenbedrag.Omdan rendabel
schapen tehouden,ishet vangroot belangde dieren opeenrationele manier tehouden envooral op economischbelangrijke factorente
letten.
lieerschapen perbedrijfbetekent inhet algemeen lagere kostenvoor
arbeid engezondheidszorg perdier enhogere netto prijzenbijverkoop
van lammeren.Bijgrotere eenheden schapenwordenhogere eisen gesteld
aanhetvakmanschap om tot dezelfde technische resultaten per dier
tekomen danbijkleinere eenheden. Zohebben grotere bedrijvenmeestal
eengeringere worpgrootte perooi,maar eenhogerarbeidsinkomen per
uur doorminder arbeidsuren per ooidankleinere.

III. 2,He_t__aanta_ljie.sp_e_endelammeren perooiper.jaar
De inkomstenuit de schapenhouderijwordenvoor ongeveer 8öfó
bepaald door deverkoop van lammeren,voor 15/^doorverkoop van
oude schapen envoor 5/3doorverkoop vanwol.Het isdus van groot
belang zoveelmogelijklammeren per ooiper jaartekunnenverkopen.
Selektie opvruchtbare ooien isdus zeernuttig.
Daarnaast dient nagegaan teworden ofhet economisch aantrekkelijk
entechnischmogelijkisde ooienmeerderemalenper jaarte laten
aflammendoorkunstmatige bronstinductie met hormonen ofdoor kruisingmet vruchtbare rassen.Hoge vruchtbaarheid gaat echter vaak
samenmet eengeringe bevleesdheid (bijv.Fins schaap).
Bijselektie enkruising opvruchtbaarheid moet debevleesdheid van
de dieren goed ind.egatengehoudenworden,omdat de hogeprijzen
voor lamsvlees bestaanbijdegratie van eengoedebevleesdheid.

-7III. 3.Per,gÇQo.tte_.vande_Iajimersterfte
De lammersterftevarieertvanbedrijftot"bedrijfzeersterk,maar
uit Overijsselse gegevens"blijktdat"bij1-jarige ooiengemiddeld Z]0!°
en"bijoudere ooiengemiddeld 21°&van de lammeren sterft.Dit erg
hoge percentage kan omlaaggebrachtworden door tijdensdelammertijd
meeraandacht aan de dieren te schenken.Dearbeidb:"jhet aflammen
isinhetalgemeen zeerlonend,vooralbijgrotere eenheden,omdat
het aantal gespeende lammeren ingrotematebepalend isvoor de
rentabiliteit van de schapenhouderij.

III. 4.Degroeisnelheidvan de lammeren
Eenhoge groeisnelheid.isvangrootbelang,omdat deze enerzijds
tot gevolgheeft dat dedierenvroegtijdigenvaakvooreenhogere
prijs,verkocht kunnenworden enanderzijdseengunstige voederconversie tot gevolgheeft,hetgeenweer leidt tot lagevoederkosten.
Bedacht dient teworden,dat de snelstgroeiendedieren hetbeste als
toekomstig fokmateriaalaangehouden kunnenworden.

III. 5«_De_vej?delin^van_de__lamm_erenproduktie:,jjye^hejtjaar
"Vooralvoorbedrijvenmet grotere aantallen-schapen,kan het
aantrekkelijk zijnde schapenmetbehulpvanhormonenbuitenhetnormalebronstseizoen bronstig te latenwordenen te latendekken.
Hierdoorkunnen eerste kwaliteit lammeren geproduceerd worden in
tijdendat eranders alleen oudere lammeren zijn.Voer-enhuisvestingskosten-zullen danhoger zijn,maardekostenvande ooi zullen dan
doorbijv,3maal per 2jciaraflammen,perlamrelatief lagerzijnen
de prijzenvoor lammerenhoger.

Bijhettotuitvoeringwillenbrengenvanbovengenoemdeverbeteringenineenbedrijfssysteemrijzeneenaantal,voorhetmerendeeltechnische,problemen.Voorhetoplossenvandezeproblemenwerdenwordt
onderzoekverricht.Nagegaandienttewordenhoeveelelkefactorkan
bijdragentotverhogingvanderentabiliteitenwatdeeconomische,
technischeenbiologischegrenzenzijn.

:

Hetverslagoverhetonderzoekisindriegebiedentesplitsen,omdat
afzonderlijkebehandelingvandepunten,zoalsdiegenoemdzijnbijIII,1,
t/'mIII.5jteveeloverlappingenzougeven.

IV.1,Heijs^häajo,zelf
Hetonderzoek,vooralgerichtopeconomischbelangrijkefactoren,omvat:vruchtbaarheid,groeivermogenenslachtkwaliteit (bevleesdheidenvetheidj,

IV.1.1,Vruchtbaarheid
Devruchtbaarheidvanooienrambestaatuiteengrootaantal
componenten, aie ophun-beurtdooreengrootaantalfactorenworden
beïnvloed.Eenaantalvandezecomponentenzal,metvermeldingvande
beïnvloedendefactoren,behandeldworden.
Worpgrootte.
Erbestaanduidelijkerasverschillen.Eenextreemvoorbeelddaarvanis
hetRomanovschaapendeIlerino,BijdeRomanovzijndrie-enVierlingen
normaal,terwijlbijdeMerinodeeenlingnormaalis.Dezeverschillen
zijnvooreendeeldoornatuurlijkeselectieontstaanofgrotergeworden.
DoordeTexelaartekruisenmetvruchtbare rassen,isdeworpgrootte
optevoeren.InEngelandbestaatreedslangeenkruisingssysteem
tussenvruchtbarerassenmetgoedemoedereigenschappenenerzijdsen
zwaarbevleesde,mindervruchtbarerassenanderzijds(hethill,upland,
lowlandsysteem),
InhoeverrehierwinstmeetebehalenisbijdeTexelaar,wordtnagegaan
doordeLandbouwhogeschoolmethetVlaamseschaapendoorhetIVO
methetFinseschaapendeIle dePrance.
Binneneenrashebbenzware,groteooiengemiddeldgrotereworpen
danlichte,kleineooienalsgevolgvaneengroteraantalovulaties
enminderembryonalesterfte.
Binnenhetrasverervensommigerammengemiddeldgrotereworpenbijhun
dochtersdanandere.

•_ 9 -

Hetlatendekkenmetderamaandelijn,blijkteennegatiefeffectte
hebbenopdeworpgrootte,v/aarschijnlijkomdatherdekkingenopdezelfde
daguitgeslotenzijn.
Heteersteheeftbetrekkingopdeverervingvandevruchtbaarheid,het
tweedeopdeverminderdebevruchtingskansenvooreerderoflatergeovuleerdeeicellen.
Doorteveelooientelatendekkendooreenrarn,gaatdespermakwaliteit
vanderamindeloopvanhetoestrusseizoenachteruit.Deooiend.ie
.hetlaatstgedektzijn,hebbengemiddeldkleinereworpenofblijvengust.
Ooienafkomstiguitmeerlingen,krijgenookzelfgemiddeldmeermeerlingen,zoalsblijktuithetvolgendestaatje(volgensBurgkart).
Groottevandeworp,waaruit
deooikomt

1

2

3

4

263

301

Aantalgeborenlammerenper
100ooien

217

236

Selektieopworpgroptteheeftzijnnut,alhoeweldeerfelijkheidsgraad
laagis(h^=0,1 -0,2)doordegroteinvloedvananderefactoren.
Eengoedeverzorgingenvoedingvandeooiengedurendededracht,resulteertinminderembryonaleenfoetale sterfteendaardoorgrotereworpen.Hetvoerenvanveelkoolenrapenisvooralindeeerstewekenna
debevruchtingnadeligvoordeworpgroottewegensoptredendembryonale
sterfteo.i.v.dezgn.koolanaemie,dieontstaatdoordeindekool
aanwezigeglycosiden.

Peri-_en_postnatalelammersterf'te
Onderperinatalelammersterftewordthierverstaandesterfte
vanlammerenvlakvoor,tijdensenvlaknadegeboorte.Dezesterfte
treedtvooralopbijmoeilijkegeboortendoorverkeerdeliggingenzware
lamineren.
Postnatalelammersterfte isdesterftevanlammerengedurendedezoogperiode.Dezesterftetreedtvooralopbijlichtelammeren.
DeTexelaariseenras,datbekendstaatomzijnvrijhogeperi-enpostnatalelammersterfte.Eengrootdeelvandesterftewordtveroorzaakt
doormoeilijkegeboorte (tegrootlam,,verkeerdeliggingoftedikke
kop).Hethogepercentagedoodgeborenlammerenhangtwaarschijnlijkook
samenmetdegoedebespieringvandeTexelaar.
Bijdelammersterftespeeltookdeleeftijdvandeooieenrol.
Desterftevanlammerenvaneenjarigeooienisgroterdandievanoudereooien,waarschijnlijkwegensmeergeboortemoeilijkhedenenlichtere
lammeren. '

-10Hethogepercentagedoodgeborenentijdensdezoogperiodegestorven
latineren,kansterkverminderdwordendoorveelaandachtaandedieren
teschenkengedurendedelammertijd.Ookervaringinhetverlossenvan
lammerenisvanveelbelang.
l^^sejilamtijd
Detussenlamtijd,tijdtussentweekeeraflammen,isvangrootbelangvoorhetaantallammerenperooiperjaar.
Delengtevanhetoestrusseizoenisvanrastotrasverschillend.De
TexelaarheefteenkorteroestrusseizoendanbijvoorbeelddeDorset
Horn.Ooienvanhetlaatsteraskunnenzelfsvaakhetgrootstedeel
vanhetjaarbronstigv/orden,hetgeeneenkorteretussenlamtijdmogelijk
maakt.
Droogte,hitteenookzeerfellekoude,werkenremmendophetoptreden
vanbronst,zodatbinneneenrasgebieds-enjaarinvloedenbepalend
zijnvoordelengtevandetussenlamtijd.
Vaakwasenishetnietgewenstinbepaaldetijdenlammerentehebben
inverbandmetarbeid,huisvestingofvoedervoorziening.Omdatderam
slechtsgedurendeéénperiodetoegelatenwordt,krijgtmenslechtséén
worpperjaar.Onderzoekis.gaandeomopeenlangerbronstseizoente
selekteren.

Vruchtbaarheid^en_1ibido^van_de_ram
Erblijkenduidelijkeverschillentussenrammen,watbetreft
vruchtbaarheid enlibido,Erschijnteenpositiefverbandtezijntussen
vruchtbaarheidenlibidoenerzijdsenagressiviteitanderzijds.
Eengoedevoedingvanderamheefteenpositieveinvloedopgenoemde
tweefactoren.Ermoetechtergewaaktwordenvooreentegrotevetheid
(tentoonstellingsconditie).
Devruchtbaarheid enlibidovanderamwordenbelangrijkbijverhoging
vanhetaantalooienperramenbijtoepassingvankunstmatigeoestrusinductieenoestrussynchronisatiebuitenhetnormalebronstseizoen.
Deresultatenvankunstmatigebronstinductie zijnzeerafhankelijkvan
delibidovanderam.
De.gevoeligheid_vanMdeooivoor_kunstmatige_ogwekking_van_bronsten,
ovulâtier
WatbetreftdeTexelaarzijnhiernogweinigbetrouwbareresultatenop
praktijkschaalbekend.
Degevoeligheidvandeooiisvanbelang,indienmendeTexelaarmeer
danéénkeerperjaarwillatenaflammen.Metéénmaligebronstinductie
worden,ookinhetbuitenland,steedsbetereresultatenbehaald.

-11Erisechternogweinig"bekendoverdeinvloedvanherhaaldebronstinductieophetdierovereenlangereperiodegezien,

IV.1.2,Groeivermogen
Erzijnduidelijkeverschilleningroeivermogentussenderassen.
Vooralhettijdstipwaarophetdierinsterkematebeginttevervettenis
vanbelang(eindevandevleesgroei),dushetgroeiritme.Voordeproduktievanslachtlammerenvan4-0-45kglevendgewicht ishetvanbelang,te
beschikkenovereendierdatvooraltotditgewichtsnelgroeit.
Hammenhebbeninhetalgemeeneengrotergroeivermogendanooien,terwijl
zwaardereooienenrammenzwaarderelammerengevendiesnellergroeien
dannakomelingenvanlichtereouders.Eenlingengroeienduidelijksneller
danmeerlingen,omdatzegemiddeldeenhogergeboortegewichthebbenen
overmeermoedermelkkunnenbeschikken.
Uitonderzoekbinnenbedrijvenisgeblekendatergroteverschillenin
groeivermogentussendedierenzijn.
Selektieopgroeivermogeniszeergoedmogelijk,indienmenterdegerekeninghoudtmetbedrijfsinvloeden,maagdarmwormbesmettingenendergelijke,
Selektiekangeschiedendooreenbedrijfsprestatietoets,waarbijdedieren
vergelekenwordenmethetgemiddeldevanleeftijdsgenotenophetzelfde
bedrijf.

IV.1.3.Slachtkwaliteit (bevleesdheidenvetheid)
Onderbevleesdheidwordtverstaandediktevandevleeslaagop
eenbotvanbepaaldelengte.
Deslachtkwaliteit isvangrootbelangvoordekg-"prijs,dieverkregenkan
wordenindiennaarkwaliteitwordtuitbetaald.
Erzijnduidelijkeverschilleninslachtkwaliteittussenderassen.De
TexelaarisbijvoorbeeldmeerbevleesddandeMerinoofhetFinseschaap.
Ookbinnenderassenzijn,blijkenskwaliteitsbeoordelingenophetabattoir,duidelijkeverschillenaanwezig.Vooralwatbetreftdebevleesdheid
heefteenramlambeterekwaliteitseigenschappendaneenooilam.Ooilammërerivervetteninhetalgemeenwatsneller.
Metdevoedingisvooraldevetheid tebeïnvloeden,Eamlammerenzijn
beterslachtrijptemakenmethogekrachtvoergiftendanooilammeren,
omdatdelaatstentesnelvervetten.
Ooilammerenzijnmeergeschiktomslachtrijptemakenalsweidelammeren.

-12Doordevrijhogeerfelijkheidsgraad (h^=0,5-0,6)ondoordegrote
va,riatie"binnenhetrasishotmogelijkopslachtkwaliteit teselekteren,zoalsinzekerezinreedslangetijddoordeTexelseschapenstanboekenwordtgedaan.Heeftmeneenmaaleenvrijhogeslachtkwaliteitbereikt,danwordthetmoeilijkeromdatalleensubjektievebeoordeling
vanslachtkwaliteitmogelijkis.Hiermeekunnengeringeverschillenin
slachtkwaliteitnietobjektiefaangegevenworden.Daarmee iseenplafondbereiktvoorverbeteringvandeslachtkwaliteit.
Voorverdereverhogingvandeslachtkwaliteit zijnobjektievenormen
nodig.Hetisechterdevraagofdeslachtkwaliteit ingoedbevleesde
fokstapelsnogbetermoetworden,omdaterbijzwaard.erbevleesdedierenmeerproblemenmetdevruchtbaarheidgaanontstaan.

IVc2.IIe_t_ja_ilieuwaarinhetschaapgehoudenwordt
Hieronderzullenglobaleonderzoeksresultatenwatbetrefteconomischeentechnischefactoren,alshuisvesting,voeding,gezondheidsaspectenenbedrijfsvoering,vermeldworden.
Hujj3vj3j3^ing

Onderhuisvestingwordthierverstaanhuisvestinginderuimste
zinvanhetwoord,zodato.a.ookweide-afrasteringenerondervallen.
a)Voo_r-__ennadelenvanhet_J_swintersopstallen
Voordelens-geentransportkostenvanvoernaarweide,
-geenvertrappingenkaalvretenvanhetgraslandinhet
vroegevoorjaar,
-beterecontroleoverdedierenenoverdevoederopname,
-tijds-enarbeidsbesparingvoortoezichtenvoeren,
-gemiddeldlangerelevensduurvandeooien(* één lactatie) doorminderuitvalensterfteindewinter,
-moerlammerengeborenengespeendperooi.
Nadelens-kostenvoorgebouwen,
-inmindergoedegebouwenmeerkansopve^rjspjrej^àingvan
besmettelijkeziekteneninfecties,alsdezereedsaanwezig
zijnzoalsschurft,luis,zwoegerziekte,zerebekjes,uierontsteking,rotkreupelenlongontsteking,doordatdedieren
meermetelkaarinaanrakingkomen,
-arbeidvooruitmestenvandestal.

-13^).%A^ebiyilcrvaiiaaiwezi^e_of^tebouwenhuisvesting
Bijhetontwerpenvanstallenvoorschapen,moeteropgeletwordendatzevoorverschillendedoeleindengebruiktkunnenworden.Dat
wilzeggenzowelvoorhoogdrachtigeschapenindewinteralsvooraflammendeenpasafgelamdeschapenenvoorhetslachtrijpmakenvanlammerenopstal.Zodoendewordendohuisvestingskostenperdiergeringer
danwanneerdestalalleenindewintergebruiktwordt,-^oordedieren
m.b.v,oestrusinductieenoestrussynchronisâtievakertelatenaflammenenookdoorhetindelenvandefokstapelinverschillendegroepen,
dieineenverschillend jaargetijdeaflammenkaneensysteemontworpen
wordenvoorregelmatiggebruikvandestalmethoogproducerendedierens
hoogdrachtige ooien,ooienmetjongelammeren(tot6weken)engespeende
slachtlammeren.
Bovenstaandehoudtindatdehokafscheidingengemakkelijkverplaatsbaar
moetenzijn;kleinehokjesvooraflammendeooienengroterevoorgroepen
ooienmetjongelammerenmetmogelijkheidvoorcreepfeeding.
Demaximaleprijs,diemenperschaapvoorhuisvestingzoumogenuitgevenzonderderentabiliteitingevaartebrengen,ismoeilijktegeven
omdatdezesamenhangtmethetaantalschapen,hetarbeidsinkomenper
uurdatmenwilverdienenenlietbedrijfssysteem.
lietarbeidsinkomenperooibedroegin1972opdestudiebedrijvenin
Gelderlandbijjaarlijksehuisvestingskostenvanƒ1 6 , —perooica.
ƒ 80,—.
Inonderstaande tabelis,bijeenverschillendaantalschapen,hetarbeidsverbruikperschaapweergegeven.
Aantalschapen

Arbeidsurenperschaap

20

19

50

11

100

8

300

5

Alsmenƒ 9 » — peruurwilverd.ienen,magmenbij20en50schapenniets
aanhuisvestinguitgeven,l/ilmendedierentochhuisvestengedurende
dewinter,danmoetenbestaandegebouwenbenutworden,dienietvoor
eenanderdoelgebruiktworden.
Bijeenaantalvan100schapenmagmenƒ24»— perooiperjaaraanhuisvestinguitgeven,terwijlditbedragbij300schapenreedsƒ6 1 , —is.
Bovenstaande schattingengeldenalleenalsdeooienalleenindewinter
opgestaldworden.
Wordtdehuisvestingookgebruiktvoorhetslachtrijpmakenvanlammeren,
danzijnkostenvoorhuisvestingeerderverantwoordenmagmenbijgrotereaantallendierenmeeruitgevenvoorarbeidsbesparendevoorzieningen.

-14Ditgeldtnoginsterkeremate-wanneermendedierenmetbehulpvanhormonendriemaalpertweejaarkanlatenaflammen.Inhetlaatstegevalis
bijeenaantalvan100schapentedenkenaanƒ40»— totƒ45>--huisvesp

tingskostenperjaarperschapenplaatsvan1,5m•
c

)Stalvloeren.eE..J,0iÜ£lE^J;iS£
Deaardvandestalvloerhoudtsterkverbandmetdehoeveelheid

arbeiddienodigisomdemestaftevoeren.Diversevloerenzijnreeds
beproefd;onverhardeenverhardevloeren,gaas,roostersvanharden
zachthout,Homenteelwordenroostersvanstrekmetaalbeproefd.,waarin
deopeningenruitvormigzijn«"/atderoostersbetreft,moet steedseen
compromisgezochtwordentussenondoorgankelijkheidvoordehoevenen
doorgankelijkheidvoordemesteneventueelgemorstvoer.
Debeproefd.eroostersvoldoennognietgeheel,omdatzegemakkelijkverstoppenalsernaastmestookwatruwvoeropterechtkomtofzeworden
tegladofzeslijtentesnel„

Indienpercelennietbegrensdwordendoorsloten,isvoorschapen
enlammereneengoedeafrasteringnoodzakelijk.Inhetalgemeenwordt
hiervoorUrsusgaasgebruikt,maardaarditvrijprijzigis,ca.ƒ 1 , — per
meter(incl.BTW)ishetergduuralhetlandhiermedeteomhoinen.
Daaromwaserbehoefteaaneengemakkelijkeverplaatsbareomheining.
DezeisopdemarktindevormvanFlexinet.Ditiseenplasticomheining,dieinvormwelwatopUrsusgaaslijkt,maarzeerlichtis(+4kg
per46meter;.Deprijshiervoorishoogca,ƒ 3 ? — pe^ meter,maarer
isveelmindervannodigdanvanIJrsusgaas.DitPlezinetmoetopeen
schrikdraadinstallatieofaccuaangeslotenwordenomeengoedfunctionerendeomheiningtekrijgen.Dehogeprijszalechternogheelwatpotentiëlekoperstegenhouden.

Voeding
Indezeparagraafzijndetechnischeeneconomischefactorenin
samenhangmetdebiologischemogelijkhedenvermeld.
a ) ,Vo_edejrnormen_enbehoeften
Voedernormenzijnbeschikbaar,maarnagegaandienttewordenhoe
opdevoordeligstewijzeaandezenomenvoldaankanworden,zonderdat
hetdierdeficiëntieofspijsverteringsstoornissenvertoont.

-15"b)Voeclerjpant_s_qenen
Bepaaldevoedermiddelenonrantsoenenblijkensomsmoeilijkheden
netdestofwisselingvanlietdiertegeven.Bijlammeren,dieopvrijwel
alleenkrachtvoerslachtrijpwordengemaakt,komenbijvoorbeeldnogaleens
steentjesindeurinew.egenenparakeratosevandepenswandvoor.Waarschijnlijkwordendezerespectievelijkveroorzaaktdooreentehoogfosfaatgehalteinhetvoereneentezurepensinhoud.Omditlaatstetegente
gaanisbijproeveneenbuffermengselaanhetkrachtvoertoegevoegd,
hetgeenzeergoedvoldeed.
Voorhetkunstmatigopfokkenvanlammerenzijnreedsveleproevenbetreffendedesamenstellingvandekunstmelkgedaan.Deverschillendeonderzoekerszijnechternogniettoteeneensluidende optimalesamenstelling
enconcentratiegekomen.
Bijproevenbetreffendedevoedingvansilageaandrachtigeooienis
vastkomentestaandathetds-gehaltevandesilagehogerdan Jö/omoet
zijn,omdatdedierenandersonvoldoendeZWkunnenopnemen,
c

) X^sâ^szsissês

-kunstmatigeopfokvanzeervroeggespeendelammeren
Bijhetdriemaalpertweejaaraflammenvanooien,ishetvroeg
spenenvandelammerenop5à6wekenleeftijdnoodzakelijk.Ookkanoverwogenwordendelammerenopeenleeftijdvan één àtweedagentespenen
enkunstmatig-optefokken.Hogelijkishetdrachtigheidspercentagevan
deooienindevolgendedckperiodedanhoger.Derentabiliteitvande
kunstmatigeopfokisdusenerzijdsafhankelijkvandenuttigeeffectenbij
deooi,anderzijdsvandekostenvankunstmelkendebenodigdearbeid,
apparatuurenhuisvesting.
Devoordelenvankunstmatigeopfokbijdelammerenzijnr;maximalebenuttingvandejeugdgroei,parasietenvrijeopfok,weinigverliezenbijopfokvantwee-endrielingenengemiddelddezelfdegroeisnelheidals
bijdemoeder.
Denadelenvankunstmatigeopfokzijn:meerarbeideninzichtnodigvoor
opfokenhogerevoederkosten^kunstmelk).
Devoordelenvoordemoederschapenzijn:eenvoudigeengoedkopevoeding,
minderslijtage,inhetbijzondervanhetuier,mogelijkheidtotverhogingvanhetaantaldierenperhaenverkortingvandetussenlamtijd.
-hetslachtrijpmakenvanvroeggespeende lammerenmetkrachtvoer
Hetvroegspenenvanlammerenop5à6wekenleeftijdisalleen
mogelijkalsdedieren200-250gramkrachtvoerperdierperdagopnemen.Voorhetspenenmoetendelammerenreedsaankrachtvoergewend
worden.

-16Hetverdientdevoorkeurhiermeereedsinde.tweedelevensweektebeginnen.
Hetvoordeelvanvroegspenentenopzichtevanlaatspenenisdatdeooi
minderslijtagevertoonteneerder-opkunstmatigewijzebevorderd-in
bronstkankomen.
Incombinatiemot.vroegspenenzou.oendeslachtlammerenopstalkunnen
houdenensnelslachtrijpmakenmetkrachtvoer.Hieriseengroeisnelheid
van350-4OOgrperdierperdaggoedhaalbaar.
-graslandbenutting
Vooralalsdegrondduurisen/ofinhoeveelheiddebeperkende
factoris,ishotnoodzakelijkdatdezeoptimaalgebruiktwordt.
Bijooienmetlammerengeeftcreepgrazingeenmogelijkheid,hetaantal
dierenperhateverhogen.
Hetweidenvanlammerenvolgenseenomweidingsschema,leidteveneens
toteenhogerevleesproduktieperhavergelekenmethetstandweidesysteem.Delammerenmoeten-omeenzwarebesmettingmetmaagdarmwormentevoorkomen-bijvoorkeurgeweidwordenopetgroen.Lammerenlaten
grazenoplandwaarrundveegeweidheeft,isookgeenbezwaaromdatde
meestemaagdarmwormlarvendoorhetrundveeverwijderdzijn.Hetrundvee
ondervindtgeennadeligegevolgenvandeopnamevandewormlarven,omdat,dezevoor 95/Jsoortgebondenzijn,d.w.z.larvenvanschapenkunnen
nietbijrunderenlevenenomgekeerd.Opbedrijvenmetveelschapenper
haenweinigofgeenrunderen,ishetvaakmoeilijkdelammerenvoortdurendomteweidenopetgroen.Hetvaltdanteoverwegendeslachtlammerenopstaltehoudenontevoerenmetkrachtvoerenvoordroogkuil
ofhooi.Ookishetmogelijkdedierenindeweidemetkrachtvoerbijte
voeren,waardoorzeminderbesmetgrasopnemen,snellergroeieneneerderverkochtkunnenworden.

C^ezondjieidsaspecteii
Voorhotverkrijgenvaneenrendabeleschapenhouderijishetvan
grootbelangdatdegezondheidvandedierengoedinhetooggehouden
wordt.Economischbelangrijkeeigenschappenalsgroeisnelheidenslachtkwaliteitvandelammerenv/ordeninsterkematedooreenmindergoede
gezondheidaangetast.Ooksterftekanvrijsneloptredenindiendegezondheidszorgverwaarloosdwordt.Vooraldepreventievegezondheidszorg
isvanbelang.
Defactorarbeid speelt,v/atbetreftdezepreventievegezondheidszorg,
bijschapeneengrotereroldanbijbijvoorbeeldrunderen,omdatbijschapen
hetaantaldierenpergrootvee-eenheidgroteris.

-17Preventietegenziektenmoetdusnietteveelarbeidkosten.Deziekten,
diev/athetarbeidsaspectdeaandachtnodighebben,zijndevolgende:,
a)Leverbotziekte:Dezeziekteveroorzaaktalleenbijschapenaleenjaarlijksescha.de,dieopmeerdandê"nmiljoenguldengeschatwordtdoor
sterfte,slechtevruchtbaarheid,slechtegroeienafgekeurdelevers.
Deziekteisvaaksterkbedrijfsgebonden,ondatdeleverbotalstussengastheereensloicjenodigheeftdatalleeninbelangrijkematevoorkomt
opvochtigepercelen.Debehandelingvandedierengeschiedtmettabletten(pillen),eenvrijarbeidsintensievemethodeomdatdezetabletten
slechtseenbeperktetijdwerkzaamzijnendanweertoegediendmoeten
worden,.
Daarnaastdienendeslakkeninhetgraslandbestredenteworden,maar
zelfsmetgoedwerkendemiddelenishettotnutoemoeilijkdeslakken
afdoendetebestrijden.
b)Ifeagdarmwormziekte,Ookdemaagdarmwormenveroorzakengroteeconomischeschade,diemoeilijktebecijferenis,vooralbijdelammerendoor
geringegroeiensterfte.
Depreventieenbestrijdingvandemaagdarmwormenmetgeneesmiddelen
heeftalleenzinalsertevenslandbouwkundigemaatregelengenomenword-enomherinfectie sterkteverminderenoftevoorkomen.Erisreeds
veelonderzoeknaarditprobleemgeschied.Doordedierenop"schoon"
'land.teweiden (etgroen),isdebesmettingmetwormenlaagtehouden,
Ophokkenvandedierenvoorkomtbesmetting,maardandientovergegaante
wordenopeenanderbedrijfssysteem.Hierbijkonendeslachtlammerenniet
meerindeweide,maarwordenopkrachtvoerenhooiofkuilvoerslachtrijpgemaakt.
Bovengenoemdeparasietengevendemeesteproblemen,andereminderschadelijkeparasietenzijno.a.delintwormen.
Huidparasietenzoalsschurftmijtenschapenluisvliegkunnenookveelschadeveroorzaken,maarindiendoschapentweemaalperjaarwordenbespoten
metofgediptinbestrijcliiigsmid.de!,heeftmenhierweinigofgeenlast
van.
Rotkreupel,eenontstekingaandebinnenkantvandeklauw,kanookveel
schadeveroorzaken.Doornieuwaangekomendiereneersteengoedeklauwbehandelingtegeven,gevolgddoorenkeleformalinebaden, voorkomtmen
rotkreupel.

Hetisvanbelangno,tegaanmetwelk bedrijfssysteemuitde
schapenhouderijhethoogstearbeidsinkomentehalenisbijeenbepaalde
hoeveelheidgrond,enkapitaal.Daartoedienenverschillende systemen
vergelekenteworden.

-13VoorITederiandseomstandighedenishiernogweinigonderzoekoververricht.Indeliteratuuriszeerweinigvermeldoverintégrâtievormen
netakkerbouwenrundveehouderijbijintensievebedrijfssystemen.
a)ProevenindeV.S.meteenintensiefbedrijfssysteem,v/aarbij3worpen
per2jaarverkregenwerden,hebbenoplangeretermijn(4à5jaar)geen
nadeligeeffectenopdegezondheid,vruchtbaarheid engroeisnelheid
aangetoond.
b)Vergelijkingvansystemenmetlageinvesteringenperdiermetsystemen
methogeinvesteringenperdier.
Lageinvesteringen2 ooienlaatlatendekken,veelooienperram,weinig
schapenperha,geenwinterhuisvesting,weiderij
vanlammeren.
Hogeinvesteringen;meerderemalenaflammenperjaarvandeooien,kunstmatigeopfok,lammerenmetkrachtvoerslachtrijp
maken,huisvesting 'swintersvoorooienen 'szomers
voorslachtlammeren,veelschapenperha(20ofmeer),
c)Arbeidsbehoeftoperschaapbijdeverschillendesystemenenomvangvan
deschapenstapel.
Hetisnognietbekendwelkesystemenenkoppelgroottent.a.v.dearbeidsbehoeftehetbesteteintegrerenzijnineenandereagrarischebedrijfstak.Ookvoorzuivereschapenhouderijishetvanbelanghetmaximaleaantalooienpermanteweten.
Reedseerderisvermelddatdeverhogingvanhetaantalschapendearbeidsbehoeftoperschaapdoetdalen.
Dehelftvandejaarlijksebenodigdearbeidmoetechtergeleverdworden
gedurendedelammertijd.Ditverschijnselbeperkthetvoorkomenvangrote
schapenbedrijven.Meeroverhetjaargespreideaflamperioden(m.b.v.
bronstinductieen-synchronisatie)kunnendearbeidsbehoefteregelmatiger
doenzijn.
-arbeidsbesparingbijdegeboortevandelammeren
VooralbijdeTexelaaristoezichtbijhetaflamnenzeerbelangrijkomde
peri-enpostnatalesterftelaagtehouden.Dithoudtindatook's
nachtsveelaandachtvoordeschapennodigis.Eenarbeidsverlichting
ishetgebruikvaneenbabyfoon,zodatmennietsteedsnaardeschapen
behoefttegaankijken.Eenverdereverbeteringishettoepassenvan.
bronststimulatieenbronstsynchronisatie omtoteenverkortingvande
aflamperiodetekomen.

-19d)Hulpmiddelen"bijdebehandelingvandeschapen
Deverzorgingvanschapen.vraagtinverhoudingnetmelkveerelatiefveel
tijdwat"betreftentingen,toedienenvangeneesmiddelen,klauwverzorging
endergelijkedoorde"bijhetzelfdeaantalgrootvee-eenhedengrotereaantallendieren.Veeltijdkanbespaardwordendoordezehandelingenzo
.efficientmogelijkuittevoeren.Hiertoeiseendoelmatigeopvangruimte
nodig,welkezomogelijkverplaatsbaarmoetzijnononnodigdrijvenvande
dierentevermijden.
e)Vooreengoedetechnischeeneconomischebedrijfsvoeringvaneengrote
eenheidschapeniseeneenvoudige,maardoeltreffendeadministratievan
grootbelang.HetLEI

hééftkortgeledeneennieuwsysteemvanscha-

penboekhoudinginbeproevinggenomenopstudiebedrijven.Getrachtwordt
uitdeverwerkteresultatenhiervanafteleidenwelkefactoreneconomischbelangrijkzijn.Tevenswordtgetrachtheteffectvanelkefactor
tekwantificeren.

IV.3»Deafzet,vanProduktenuitdeschapenhouderij
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M e t alleendebedrijfsvoeringvandeschapenhouder,maarookde
wijzevanafzetvandeProduktenmoetoptimaalzijnomeenzogoedmogelijk
inkomenteverkrijgen.Bijhottransportvanlevendedierenbetekentdit
eenvolledigebelading.Ditisvooralmogelijkalsdeleveranciersvan
slachtlamrnerenvoldoendegroteaantallenlammerenperkeerleveren.
Dooreenregelmatigevolledigebezettingvanhetslachthuiskunnende
slachtkostenlaaggehoudenworden.Ditistebereikendoorspreidingvan
deproduktieoverhetjaar.Denunogteweiniggespreideafzetgeeft
enerzijdsleegloopenanderzijdsdenoodzaaktothetmakenvanoveruren.
Goedkooptransportvanvleesistebereikendoorgrotehoeveelheden
perwagen.DaardeslaehtlamaerenvoorhetgrootstedeelnaarFrankrijk
gaan,ishetvanbelanggrotevrachtwagenstegebruiken,dievolledig
gevuldmoeten]runnenwordendoorvoldoendeaanvoer.
Voorhetverkrijgenenbehoudenvaneenafzetmarkt,mootmenverzekerd
zijnvanregelmatigeleveringvaneenproduktvanconstantekwaliteit.
Ditismeestaleengoedekwaliteit,hoeweleruitzonderingenbestaan.
Deprijsvanhetproduktmagnietteveelvariërenenmoetzomogelijk
laagzijn.Bijhogeprijzenprijstmenzichuitdemarktengaatde
consumentoveropanderevleessoorten.
Tpekomstnog^li^edenvoorde_P'£ze_\yan_ sphajienyleos^ enwol
Detoekomstaspectenvoordeafzetvaneengoed.ekwaliteitlamsvleesinFrankrijklijkennietongunstig.

-20Onze concurrenten opdenarlctinFrankrijkzijn"behalvede fransenzelf,
deengelsen endeduitsers.Vooral deengelsen spannenzichinvoorde
export van lamsvlees naarFrankrijk.Engeland kan eenzeer sterke concurrentworden,omdat het engelse prijsniveaubelangrijklagerligt danhet
nederlandse.Gelukkig ishet engelsekwaliteitsniveau ooklager.Om onze
afzetmogelijkheden bijeengoede prijsinFrankrijktehandhaven, ishetvan
hetgrootste belang degemiddeld goede slachtkwaliteit vande Texelaar
tebehouden.
Ookdevooruitzichten voordeaf-etvanvleesvanoudere schapenzijn
gunstig.Ditkomt doordeaanwezigheid vangrote aantallen gastarbeiders,
die eenvoorkeurhebbenvoor schapen-engeitenvlees.
Dewolis inNederland tegenwoordig,eninde toekomstwaarschijnlijkook,
eerdereennadeel daneenvoordeel doordevolgendepunten;:
- lagekg-prijs (ƒ2,~~ tot ƒ 3 , - ) ,
- relatiefhoge scheerkosten (variërend vanƒ 2,50 totdewaardevande
vacht).
- kostenvoorbestrijdenvanparasieten indewol (dippen ofbespuiten
tegenmyasis,schurft enluisàƒ2,50.tot.ƒ 5 » — ) •
- kans opverwentelen (opderugliggen ennietmeeruiteigenbevraging
overeind kunnenkomen)bijschapen indevollevacht.
IV,4« Puntenvantoekomstigonderzoek
Hetblijktdat erinhetalgemeenwel inzicht isinde samenhang
ende oorzakenvanbepaalde factoren,maardat ernogweinigof geen
betrouwbare cijfersbeschikbaar zijnoverbijvoorbeeld derelatie tussen
bepaaldeproduktie-eigenschappenvande dieren endeeconomische gevolgen.
Inhetkort zalaangegevenworden opwelke deelgebieden onderzoekgewenst is om tot eenbeterebedrijfsvoering tekunnenkomen.
Deze onderwerpenzijn:
1.ÏCeneenvoudige betrouwbare methode voorbronstinduetie enbronstsynchronisatie eninpassingvandezemethode inde verschillende
bedrijfssystemen.
2.Jüenselektie indexvoor schapen,waarin dus de erfelijkheidsgraad
eneconomische waarde vanverschillende eigenschappen verwerkt
zijn.
3.Bedrijfszekere systemenvoorhet op stal slachtrijpmakenvanlammerenmetvrijwelalleenkrachtvoer.
4.Eenvoudige,doelmatige,goedkope huisvestingvoor schapenen lammeren.
5.Hetingvandemaximale bezettingvan schapenperliabijzeerhoge Ngiften,waarbijdedierengoed gedijen.Hierbijdienthet economisch
optimum aangegeven teworden.

•-216,Praktischebruikbaarheidvan.KIvoorschapen.
7.Objektievononnenvoorbevleesdheid ommetsuccestekunnenselekteren
opdezeeigenschap.
Daarnaastdientonderzoel:tegeschiedennaargoedewasmiddelentegen
schurftenschapeluisvlieg.Tevensdienthetonderzoeknaardebestrijdingvanzwoegerziektetevrordenvoortgezet.
Ookhetkruisingsonderzoekisvanbelangomnatekunnengaanofandere
rassenofkruisingendaarmeehogereopbrengstenkunnen geven.

• -22Y

' -™..".O P g J ^ Q M (plannenvoor1973)
HetPRhoudtzich'bozigmetpraktijkonderzoek,d.w.z.hetgaat
nahoegunstigeresultatenvanmeerfundamenteelonderzoektoegepast
kunnenwordenindepraktijk,-evenswordtnagegaanofdenieuwetechniekeneconomischaantrekkelijkzijn.Onderstaandepuntenzijnvoorhot
PRhetmeestgeschiktomnadertebeproevenoptoepasbaarheidvoorde
praktijk,
1,Onderzoeknaareenbetrouwbare,eenvoudigemethodevoorbronstinductieenbronstsynchronisatie.
Ditonderzoekressorteertond.erPRproject53
Totnutoewerdhetmerendeelvanhetonderzoekbetreffende
bronstinductieenbronstsynchronisatie inNederlanduitgevoerddoor
deKliniekvoorVeterinaireverloskundeenGynaecologievande^FaculteitvoorDiergeneeslcun.deteUtrecht,OokhetConsulentschapvoorde
RundveehouderijteAlkmaarenIfessanenN.V.verrichttenonderzoekop
ditgebied.
Debronstinductieresultaten metprogestageenvaginaalsponsjes,gevolgd
doorPMS-injektiezijnnuzodanigdathetPRditineensysteemvoor
schapenhouderijwilbeproeven.
Hetonderzoekwordtuitgevoerd,opdeC,R,waiboerhoeveteLelystad
metdedaaraanwezigeschapenstapel.Deuitvoeringvanhetonderzoek
zalinnauwesamenwerkingmetdeKliniekvoorVeterinaireVerloskunde
enGynaecologieteUtrechtgeschieden.
Bijdezeproevenwordendeooienopeenleeftijdvan 7 à 8maandenvoor
deeerstekeergedekt.
Dedekperiodenzullenvallenindemaandenaugustus,oktoberenfebruari,omdatdittechnischeneconomischdebesteresultatenoplevert,
Inaugustuszalbijdeoudereooienbronstgeïnduceerdwordenm.b.v.
hormonen,waarnarammentoegelatenworden.
Inoktoberwordenderammentotalleaanwezigefokooien(oudeen
jonge)toegelaten.Deoudereooien,dieinaugustusnietgedektof
drachtiggewordenzijn,kunnendangedektworden.
Infebruarizalbronstgeïnduceerdwordenbijooien,dieinjanuari
gelandhebben,Inschema:
dektijd(alofnietmetbronstinductie)

aflamperiode

oktober

maart

augustus

januari

februari

juli

.-23Intheoriekunnenmet dit systeem 3worpen in2jaarverkregenworden.
Dedrachtigheidspercentagcs zullenechtermeer ofminderbeneden100Liggen,
zodathet aantal worpenper ooiperjaargemiddeld kleinerdananderhalf zalzijn.
Bovengenoemd systeemxrordteenaantal jaren toegepast omde reactie
vande ooienenrammen ophet systeem te onderzoeken,terwijlzealshet
v/areopgeschiktheid voorhet systeem geselekteerd worden.
Tevens zalv/ordennagegaan ofhet aantal lammerenperooiper jaarvoldoende toeneemt omdekostenvoor inductie,synchronisatie en extra
arbeid te rechtvaardigen.
Begrotingvankostenen opbrengstenvoorhet driemaal per2jaarlaten
aflammenvan ooien invergelijkingmet het eenmaal per. jaaraflammen.
Het gaathiervooral omdevergelijking,niet omdeabsolute hoogte
vandecijfers.
3,x.jper_2_.jaaraflammen
1x_.per,jaaraflammen
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2, Onderzoeknaarbedrijfszekere systemenvoorhet op stal slachtrijp
makenvan lammerenmet vrijwelalleenkrachtvoer.
Dit onderzoek ressorteert onderPR project 89
Berekeningen enproevenvanhet CRAlkmaarenhet CARBarendrecht
wijzonerop dat deproduktie vanslachtlamnerenopstalmet krachtvoer
economischaantrekkelijkkan zijn.Ookuit buitenlandse literatuur
blijktdat deze produktievorm aantrekkelijkkanzijn.
Het PRbeschikt nogniet overeenvaste stalvoor schapen,maar in
een tijdelijkevoorziening ishet slachtrijpmakenvan stallammerenwel
mogelijk.Het PR isvanplan de inhetvoorjaar 1973geboren ramlammeren
opeenleeftijdvan ca.6v/ekente spenen endanmet krachtvoer enwat
hooi slachtrijp temaken opeengewicht van40-45kg.

-24Delammerenzullengehuisvestwordenopeenroostervlocrvanstrekmetaal,metruitvormigeopeningen.
Delammerenwordenelke2wekengewogenomnategaanhoedegroeiverloopt.
Krachtvoerenhooiv/ordenadlibitumverstrekt,maarmochtdegroeisnelheidonderde300gramperdierperdagblijven,danwordthethooi
gerantsoeneerd«
Eenaantalvandesnelstgroeiendeenbestbevleesderamlammerenzalaangehoudenwordenvoordefokkerij.
Begrotingvankostenenopbrengstenvanhetslachtrijpmakenvanlammerenopeenleeftijdvan16wekeneneengewichtvan40-45kg
Begingewichtinkg

15

Eindgewicht inkg

40

Totalevleesgroeiinkg

13,75

Duurvandebovlezingsperiode indagen

70

G-roeiperdagingrammen

350

ZetmeelwaardebehoefteperkggroeiinZW

2,5

KostenkrachtvoeringuldensperZW

0,70

Vleesprijsinguldensperkg
Opbrengstinguldens(13,75x7,50)
Voerkosteninguldens(25x2,5x0,7"0)

7»50
103,13
43,75

Voederwinst

59,38

3.Onderzoeknaareenvoudige,doelmatige,goedkopehuisvestingvoor
schapenenlammeren.
DitonderzoekressorteertonderPEproject93
Onderzoekophetgebiedvanhuisvestingheeftnoggeenbevredigenderesultatengegeven.Debeproefdeontwerpenwareninhetalgemeenduur,terwijlvoordevloernoggeenjuisteuitvoeringgevondenis.
Houtenroostervloerenwerdenteglad,gaasroostersenroostersvan
strekmetaalverstoptenenwarenmoeilijktereinigenalserveelruwvoerwerdverstrekt.Hetgrootsteprobleemisdaaromhetmorsenvan
hetruwvoeropderoosters,
Inoverlegmethet '.JUBzalgezochtwordennaareengoedkoopontwerp
voorschapenhuisvestingopdeUaiboerhoeveinLelystad,waarbijde
doelmatigheid tochzeerbelangrijkblijft.

-254,Hetinev a n demaximale"bezettingvanooienperhabijzeerhoge
ïî-giftenperha
DitonderzoekvaltonderPB.project53
Hoewelbeseftwordtdatdeweersgesteldheidgedurendehetjaar
endegrondsoortgroteinvloedhebbenophettebereikenresultaat,
zaltochwordengetrachteenschattinghiervantemaken.
OpdeCS.-Waiboerhoevewordtbegonnennet20ooienperhaneteen
zuivereU-bemestingperhavan400-450perjaar.
Incombinatiemet;i-200schapenzullenin197340pinkengeweidworden
ommaagdarravrormbesmettingentebeperken.Voordepinkenwordt5ha
berekend.

