Geit en schaap

voor biologische agroketens

Lammerensterfte verminderen
De gemiddelde jaarlijkse sterfte op de gemonitoorde
bedrijven bedraagt 23%, waarvan 8% dood is geboren of is
gestorven binnen 24 na geboorte. Deze lammersterfte is
aanzienlijk hoger dan 12,5% in de vleesschapenhouderij
(waar lammeren langer worden aangehouden). Er bestaat
veel ruimte voor verbetering gezien de verschillen tussen
bedrijven en kwartalen.

In vergelijking tot….
De gemiddelde jaarlijkse sterfte op de gemonitoorde
bedrijven bedraagt 23%, waarvan 8% dood is geboren of is
gestorven binnen 24 na geboorte. Deze lammersterfte is
aanzienlijk hoger dan 12,5% in de vleesschapenhouderij
(waar lammeren langer worden aangehouden). Er bestaat
veel ruimte voor verbetering gezien de verschillen tussen
bedrijven en kwartalen.

Verbeterkansen
•	Biestopname stimuleren;
minder ziekte en uitval + betere groei en meer melk
•	Goede geboortezorg, navelontsmetting en afzondering
voor moederlambinding.
• Huisvesting en hygiëne;
	laag houden besmettingsdruk met specifiek preventieve
maatregelen ter voorkoming van coccidiose en
cryptosproridiose.
•	Signalering; kengetallen en secties maken tijdig en
adequaat handelen mogelijk.

Zelfredzaamheid geeft vaak meer sterfte door
ondervoeding, onderkoeling en geboorte-infecties.

Gemiddelde lammersterfte per bedrijf
Bedrijf

1

2

3

4

Aantal lammeren

957

709

501

724

Sterfte% tot 24 uur

10.5

8.0

5.8

7.4

sterfte% na 24 uur

15.9

12.7

26.9

3.9

totale sterfte%

26.4

20.8

32.7

11.4

Bedrijf 1 ging van 30% naar 16%. Door ervaringsopbouw
en structurele maatregelen kan, ongeacht de
lammerproductie de lammersterfte fors en snel omlaag.

Oorzaken
Incidenteel verhoogde sterfte bij de partus is vaak terug te
voeren op besmettelijke ziekten met abortus tot gevolg. Bij
hogere sterftepercentages zijn beperkte geboortezorg,
management en besmettelijke abortus regelmatig
voorkomende oorzaken. Aanvullend onderzoek is nodig naar
de relatie tussen hoge ijzerwaarden in de lever en
lammersterfte.

Bioconnect initieert en begeleidt het onderzoek voor de biologische landbouw.
Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie financiert het onderzoek.
Wageningen UR (University & Research centre) en Louis Bolk Instituut voeren het onderzoek uit.
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