Lammeren uitscharen:
€4 tot €15 lagere voerkosten!
Jan Verkaik

Lammeren op het juiste moment afleveren vereist
inzicht in voerstrategieën. Het PV constateert dat het
weidend afmesten zonder krachtvoer economisch het
meest aantrekkelijk is. Vermijd afleververtragingen
door managementfouten. Eén week te laat ontwormen betekent vaak een maand later afleveren!

Resultaten
De lammeren die beperkt zijn bijgevoerd, 260 gram lammerkorrel per lam per dag, waren in vergelijking tot de lammeren
die niet zijn bijgevoerd en uitgeschaard op najaarsgras
gemiddeld een maand eerder op gewicht en slachtrijp (zie
tabel 1). De minimale eindgewichten van 36 en 40 kilogram
voor respectievelijk ooi- en ramlammeren lijken bij tweewekelijks afleveren goede indicatoren voor de slachtrijpheid
van kruislinglammeren Texelaar X Swifter.

Slachtrijp afleveren
Het rendement is te verbeteren door slachtlammeren daadwerkelijk slachtrijp af te leveren en door de goedkopere kilo’s
er zelf aan te mesten in plaats van ze als weidelam te verkopen. Het laatste geeft ook minder dierbewegingen. Meer
inzicht in de effecten van de verschillende voerstrategieën
helpt de lammeren vaker slachtrijp af te leveren. Bovendien is
daarmee vooraf beter in te spelen op verwachte marktontwikkelingen zoals de islamitische offerfeesten. Het PV heeft
daarom de meest gebruikelijke voerstrategieën met elkaar
vergeleken.

Krachtvoer bijvoeren of uitscharen
Het is goedkoper om de kilo’s er aan te weiden door de
lammeren uit te scharen dan er met krachtvoer aan te voeren
tijdens het weideseizoen. Uitgaande van € 0,40 per week per
lam aan weidegeld bedraagt het verschil in voerkosten voor
het realiseren van een gewichtstoename van 5 kg na uitscharen of al tijdens het weideseizoen door lammerkorrel bij te
voeren € 4 per afgelamd ooi.

Tabel 1 Resultaten lammeren krachtvoer bijvoeren en uitscharen per geslacht
OOI
Eindgewicht (kg)
Groei (g/dag)
Groeiperiode (mnd)
Bevleesdheid (SEUROP)
Vetbedekking (SEUROP)
Voerkosten (euro/afgelamd ooi)

bijvoeren
37,2
220
5
U2+
6,5 - 17,4
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RAM
najaarsgras
37,2
185
6
U20 – 2+
2,5
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bijvoeren
42,0
251
5
U20 – 2+
6,5 - 17,4

najaarsgras
41,3
207
6
U- - U0
2o
2,5

Het beperkt bijvoeren van lammerkorrel gedurende de gehele
aanhoudperiode aan alle lammeren resulteert in een totale
opname van gemiddeld 39 kg/lam wat neerkomt op € 17,40
per afgelamd ooi. Beperk als u toch wilt bijvoeren, de krachtvoerkosten door bijvoorbeeld alleen de drielinglammeren of na
spenen de lichtste lammeren bij te voeren.
Goed management
Goed management geeft echter de eerste groeiwinst.
Managementfouten leiden nogal eens tot groeiverstoringen.
De daaruit voortvloeiende afleververtraging duurt vaak langer.
Jonge lammeren groeien bovendien harder dan oudere. Vermijd
groeiverstoringen daarom zoveel mogelijk en vooral in de
eerste drie maanden na de geboorte.
Het inscharen in jong voedzaam gras van gemiddeld zo’n 9-10
cm is de truc om de groei erin te houden. Een afname van de
voederwaarde met 80 VEM per kg drogestof kost in de regel
25 gram groei per dag.
Het diermanagement moet gericht zijn op het behoud van een
goede gezondheid van zowel lam als ooi. Vooral de maagdarmwormbestrijding verlangt steeds de volle aandacht. Eén week
te laat ontwormen resulteert al gauw in een maand later
afleveren (zie kader ‘vuistregels voor ontwormen’).
Afmesten op stal
Een derde toegepaste voerstrategie is het afmesten van
lammeren op stal na weidegang. De resultaten van deze
rantsoenvergelijking volgen in het augustusnummer van
Praktijkkompas.

Hoe hard groeien uw lammeren?

Benut u de groeipotentie van uw lammeren optimaal?

“Vuistregels voor ontwormen lammeren”
•

1e ontworming binnen 2 tot 4 weken na inscharen

•

Herhalingsbehandeling op 5 weken na vorige ontworming

•

Na behandeling meteen verweiden

•

Verlengen behandelingsinterval als de lammeren minimaal
2,5 maanden oud zijn en ze meteen na behandeling zijn
ingeschaard op ‘schone’ percelen.
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