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Kennismaking met
Engelse schapenhouderij
Op een wagen door de regen naar de schapen.

Vakblad Het Schaap organiseerde in juli een lezersreis naar
Engeland. De tocht bracht de deelnemers langs verschillende
schapenbedrijven. Centraal stond een bezoek aan vakbeurs
Sheep 2012 in Malvern.

D

eelnemers aan de lezersreis van
Het Schaap naar Engeland kijken
terug op een mooie week. Tijdens
de lezersreis, die op 2 juli in Hoek van
Holland begon en op 6 juli in die kustplaats eindigde, bezochten de deelnemers inspirerende schapenbedrijven.
“Opvallend was de ongelooflijke gastvrijheid van de verschillende schapenhouders”, stelt het reisgezelschap. De
vooroordelen over het buiige karakter
van het Engelse weer werden bewaarheid, waardoor de meegebrachte paraplu
met logo van Het Schaap direct zijn
diensten kon bewijzen. Toch ondervonden de deelnemers nauwelijks hinder
van de weersomstandigheden. De zon
liet zich gedurende de reis nog enige
malen van zijn beste kant zien.

lamsvlees en beschikt op het eigen bedrijf over de mogelijkheid om karkassen
uit te benen. Dit laat hij doen door een
slager, die voor de gelegenheid een demonstratie gaf.
BEURS

Op Sheep 2012 presenteerde de hele Engelse schapenhouderij zich. Zowel binnen als buiten kwamen bezoekers ogen
en oren te kort. Een veiling van Border
Collies, rassenpresentaties, productpromotie en een wedstrijd wie het snelst de
beste afrastering maakt, waren elementen van het programma (pagina 18).

brok, maar inspelen op de behoefte van
het dier, zo bleek bij een bezoek aan
BOCM Pauls (meer hierover in Het
Schaap nr. 9). Ten tijde van het bezoek
werd bekend dat de overname van de
Britse voeronderneming door het
Nederlandse bedrijf ForFarmers is goedgekeurd door de mededingingsautoriteiten.

VOERFABRIEK

Schapenvoer, daarover kunnen Britten
meepraten. Niet zo maar een standaard

BEDRIJFSBEZOEK

Als eerste bracht het gezelschap een bezoek aan het grote schapenbedrijf van
Darley Estate in Newmarket. De schapenhouderij staat er in dienst van de
paardenhouderij (zie pagina 14). Na een
lunch in de sfeervolle en befaamde studentenstad Cambridge stond een bezoek
aan het bedrijf van Martin Greenfield in
Twycross op het programma (pagina 16).
Hij focust op goede vermarkting van

Een korte kennismaking met Cambridge
bracht het gezelschap direct in Engelse sfeer.

Sheep 2012 toont schapenrassen diensten en
producten van en voor schapenhouders. Een
dag is niet genoeg om alles te zien.

UNIEK RAS

Het verblijf in Engeland werd op de donderdag afgesloten met nog een bezoek
aan een schapenbedrijf. Op Nugent
Farm maakten de Nederlandse schapenliefhebbers kennis met het zogenaamde
Hartline sheep, een uniek schapenras.
Ewan Kershaw vertelt enthousiast over
de oorsprong van het ras en zijn manier
van fokken (pagina 20).
Kijk voor een foto-impressie van de reis in
het foto-album op www.hetschaap.nl en op onze
Facebook-pagina <<
AUGUSTUS 2012

13_Intro lezersreis.indd 13

HET SCHAAP

13

08-08-12 07:45

engeland

Lezersreis 2012
De meeste vervangingsooien zijn
Mules. De ooien met
de zwarte koppen zijn
Suffolk x Mule.

darley estate, newmarket

Graslandbeheer is kerntaak
Darley Estate is in de eerste plaats een luxe paardenhouderij
van sjeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum. De paarden
hebben kort gras nodig. Het bedrijf heeft daarvoor sinds zes
jaar een goedlopend eigen schapenbedrijf.

D

e percelen liggen er superstrak bij.
De omheiningen zijn van robuust
hout. Dat is te begrijpen, want op
Darley Estate draait het in de eerste
plaats om paarden. Het bedrijf is van sjeik
Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Het
is een fameuze paardenhouderij waar de
luxe vanaf druipt. De ‘estate’ heeft vestigingen in zes landen. Een daarvan ligt in
het Engelse Newmarket, de eerste stop
van de lezersreis, en het centrum van de
paardenracerij in Engeland.
kort GraS

Paarden hebben kort gras nodig en daarom
heeft Darley Estate sinds zes jaar een
eigen schapenbedrijf met 1400 volwassen
ooien voor de vleeslamproductie, voornamelijk Mules, plus nog zo’n 250 ooien
voor de vervanging. Het schapenbedrijf
kan zichzelf financieel redden volgens bedrijfsleider Dan Phipps. “Maar als we de
nieuw gebouwde stal meerekenen, maken
we de eerste twintig jaar geen winst.”
kerntaak

Dan Phipps, bedrijfsleider van het schapenbedrijf van Darley Estate.
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Op Darley Estate zijn de schapen belangrijk. Graslandbeheer is de kerntaak van
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Deze groep dekrammen zijn Britse Texelaars met een beetje bloed van de Beltex.

Mond- en klauwzeer
Darley Estate in Newmarket is nog een van de weinige schapenhouders in deze Engelse regio.
De laatste jaren is het aantal schapenhouders sterk teruggelopen. “Toen ik hier twintig jaar geleden kwam wonen, waren er nog dertigduizend schapen in de buurt. Er zijn er haast geen
meer. Veel boeren stopten door de MKZ in 2001 en er is veel vergrijzing”, stelt bedrijfsleider
Dan Phipps.

het schapenhouderijbedrijf van Darley
Estate. Het bedrijf beschikt over drieduizend acres, zo’n 1250 hectare. Tien procent wordt elk jaar gescheurd en nieuw
ingezaaid. Daarop komen de eerste twee
jaar nog geen paarden, maar wel schapen. Op dit land komt de groep ooien
met hun pasgeboren lammeren uit de
vroegste groep.
Zo’n vijfhonderd ooien lammeren al
vroeg af, in februari. Phipps gebruikt
daarvoor ooien die hij zelf fokt uit de

kruising Suffolk x Mule. “De lammeren
daarvan groeien harder dan die van de
zuivere Mules. Dan kunnen ze vroeg
weg. Het zijn lammeren met mooie karkassen”, zegt hij. Als vaderdier voor de
vroege lammeren gebruikt hij Charollaisrammen.
Later

De tweede groep lammert in maart af.
Dat zijn allemaal Mules, gedekt door
Texelaar- en Charollaisrammen. De laatHet verplaatsbare
voetbad is zo gemaakt dat er geen
druppel vloeistof op
de wei komt. Dat zou
slecht zijn voor de
paarden.

ste groep lammert weer een maand later
af en daarvan gaat een deel van de Mules
onder een Suffolk. Phipps is geen fan
van de Suffolk. Hij vindt het karkas dat
die rammen leveren kwalitatief minder
dan dat van de nazaten van Texelaar en
Charollais. De enige reden om een Suffolk in te zetten, is de fok van kruislingooien voor het vroege aflammeren.
Die aanfok is bescheiden. Jonge ooitjes
worden vooral aangekocht, voor een
prijs van tegen de 150 euro. “Als we
ze zelf fokken, zijn we duurder uit. En
het is niet efficiënt”, zegt Phipps. Hij
wijst erop dat hij dan ook de uitgangsrassen van deze Mule, het bergras
Swaledale en de in Groot-Brittannië veel
gebruikte Bluefaced Leicester, moet
gaan houden.
Productie

De gemiddelde lammerenproductie is
ongeveer twee per ooi. Van drielingen
wordt één lam overgewend naar ooien
met één lam. De lammeren groeien
praktisch alleen op gras. Slechts de
groep van februari krijgt krachtvoer.
Op het moment van het bezoek van
lezers van Het Schaap krijgen ze voerrestanten van paardenfokkerijen.
Op een levend gewicht van ruim veertig kilo gaan de lammeren weg voor de
slacht. Phipps toont de lijsten van het
slachthuis waarop te zien is dat de
meeste lammeren tussen de 85 en
99 Britse pond (108 tot 125 euro)
opbrengen. De meeste classificeren U
en R.
Oormerken

De lammeren krijgen geen elektronische oormerken. In Engeland is dat niet
verplicht, maar nadeel is dat de dieren
die nog niet slachtrijp zijn, niet elders
mogen worden afgemest. Ze moeten
worden geslacht. Deze regeling wordt
overtreden, vertelt Phipps. “Er gaan
lammeren terug naar bedrijven.” Hij wil
elektronische oormerken gaan gebruiken. De stal is ingericht met behandelgangen, waar readers goed te gebruiken
zijn. “Ik wil de gegevens van elk lam
weten”, zegt Phipps. <<
AUGUSTUS 2012
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De ooien in de wei
zijn van oorsprong
Mules (Swaledale x
Bluefaced Leicester),
maar Greenfield
kruist steeds meer
Texelaar in omdat
hij dat vlees beter
vindt.

martin Greenfield, Twycross

Zelf vlees vermarkten
Op het bedrijf van Martin Greenfield in Twycross is alles
gericht op de vermarkting van het eigen lamsvlees. Door
zelf te leveren, beurt Greenfield gemiddeld maar liefst
190 euro per lam.

‘B

utchers lambs’. Daarom gaat het bij
Martin Greenfield. Een lam waarmee de slager wat kan. Elke week
laat Greenfield in het dorp tien lammeren slachten. De karkassen komen terug
naar zijn bedrijf, hangen daar nog tien
tot veertien dagen in een koelcel en
worden dan uitgesneden. Het vlees verkoopt Greenfield op boerenmarkten en
rechtstreeks aan particulieren. Hij
bouwt momenteel een website voor de
vleesverkoop en gaat dan pakketten bevroren lamsvlees door het hele land verkopen. Het vlees wordt gegarandeerd
binnen 24 uur geleverd. “Er is een markt
voor”, zegt hij stellig. Het vlees van de
helft van al zijn lammeren weet hij op
deze manier te verkopen.
PaChT

Martin Greenfield en zijn vrouw laten het Nederlandse gezelschap kennismaken
met hun lamsburgers.
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Greenfield ontvangt de deelnemers aan
de lezersreis hartelijk. Op een platte
wagen rijdt het gezelschap over de percelen grasland. Greenfield pacht 210
acres (circa 88 hectare) van de Britse koningin. De pacht ligt voor drie generaties vast. Martin is de tweede die er gebruik van maakt. Zoon Ben (15) is
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pen en zou ook enigszins werken tegen
maag-darmwormen. De dieren krijgen ook
wel stoppelknollen en volgens Greenfield
is dat prima voor het vlees. “Het wordt er
echt zoet van.”

>
<

Texelaar

Duizend ooien houdt hij. Ze hebben een
gemiddelde lammerenproductie van 1,75.
Het zijn overwegend kruislingen van
Texelaar x Mule. Hij heeft lang Suffolks als
vaderdieren gebruikt, maar de lammeren
daarvan zijn hem te groot en kostten naar
verhouding veel onderhoud. “De Texelaar
is beter.” Hij koopt dekrammen op anderhalfjarige leeftijd voor zeven- tot achthonderd euro. Sinds drie jaar fokt hij zelf
zuivere Texelaars om goede rammen te
krijgen. Uiteindelijk produceert hij vleeslammeren die voor driekwart Texels zijn
en voor een kwart Mules.
Lammertijd

De lammertijd begint in februari voor de
productie van vroege lammeren. Het
leeuwendeel van de ooien lammert in
Slager Mal Gothard snijdt karkassen uit. Ben Greenfield, zoon van de schapenhouder, assisteert.
april af en van deze dieren kan Greenfield
maandenlang lammeren laten slachten.
beoogd bedrijfsopvolger. “Ik ben blij dat Vandaar dat Greenfield veel tijd en geld
Fokooitjes koopt hij aan, elk jaar zo’n
steekt in graslandbeheer. Geregeld ploegt
hij ook boer kan zijn”, zegt de schapentweehonderd. Het liefst zou hij ze bij
houder. De pachtprijs bedraagt ongeveer hij percelen om, waarna hij ze inzaait met
boeren kopen, maar dat is niet eenvoueen mengel van gras, witte klaver en cicho- dig. Daarom gaat Greenfield naar open215 euro per hectare en daarmee is
rei. Dat laatste kost hem honderd euro per bare verkopingen waar hij afgelopen jaar
Greenfield goedkoop uit. “Hier in de
hectare extra, maar hij is er erg tevreden
buurt wordt ook al ruim zeshonderd
gemiddeld 180 euro per ooitje moest
over. Cichorei wortelt diep en daardoor
euro per hectare betaald”, weet hij.
neertellen. “De prijzen stijgen. Drie jaar
groeit het ook in droge tijden. “We kuilen
geleden kostten ze nog maar zeventig
het zelfs in, want als we het laten doorpond.” Dat is ongeveer negentig euro.
Cichorei
Het grasland is erg belangrijk, want Green- groeien, wordt het wel twee meter hoog.”
Hij zorgt ervoor dat het niet te kort de win- Karkassen
field laat de lammeren rechtstreeks onder
de ooien weg slachten als ze 42 kilo wegen. ter in gaat. Dan vriest het niet dood en
Greenfield heeft op zijn bedrijf een
houdt hij wel drie jaar opbrengst van de ci- ruimte waar hij de karkassen laat uitZe krijgen niks bijgevoerd, ook de ooien
niet. Begrazing is hun voedselvoorziening. chorei. Het is prima voedsel voor de schasnijden. De 22-jarige slager Mal Gothard
demonstreert hoe hij lamkarkassen uitsnijdt. Het vlees is bedoeld ter promotie
van de Texelaar op Sheep 2012. De slager
Een van de rammen,
krijgt hulp van Martins zoon Ben die
een Britse Texelaar.
deze week stage loopt bij de slager.
Greenfield koopt de
Door zelf te leveren, beurt Greenfield
rammen voor ruim
750 euro als ze 1,5 jaar gemiddeld 190 euro per lam. Zou hij ze
levend verkopen aan de handel, dan ontoud zijn.
vangt hij krap 110 euro per stuk. Van die
190 euro moet wel 11,50 euro voor het
slachten en 12,70 euro voor het uitsnijden worden afgetrokken. Maar de rest
van het verschil is de meeropbrengst
van de zelfvermarkting. <<
AUGUSTUS 2012
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Impressie schapenvakbeurs Malvern

Lezersreis 2012

recordopkomst Sheep 2012
Sheep 2012 was een doorslaand succes. De tweejaarlijkse schapenvakbeurs in
het Engelse Malvern ontving meer dan 11.000 bezoekers, een record.

S

heep 2012, georganiseerd door de
National Sheep Association (NSA),
gaf een goed beeld van het optimisme dat in de Engelse schapensector
heerst. Een recordaantal bezoekers ne-

geerde de regen en modderige omstandigheden voor een bezoekje aan de
beurs en de circa 250 exposanten deden
goede zaken. De belangstelling voor het
boeken van vooruitgang en het toepas-

sen van nieuwe technologieën in de Engelse schapenhouderij blijkt groot. Op
de beurs toonden zowel de grote merken als de kleine leveranciers hun
nieuwe producten. <<

Dm Handling presenteerde de nieuwe schapentransportband. De combinatie conveyor met Nedap VP1850-panelreader kreeg tijdens de royal
Highlandshow de Silver-Award voor innovatief product. Schapen die het
systeem binnenkomen, worden opgetild door transportbanden die door
twee elektromotoren worden aangedreven. “Het transportsysteem kan
handsfree elektronische oormerken lezen en de schapen wegen. Dankzij
de conveyor kunnen alle voorkomende handelingen snel, eenvoudig en
zonder stress voor mens en dier worden uitgevoerd”, zegt standhouder
David mcGillivray. Het systeem kan op afstand worden bediend en stopt
automatisch, bijvoorbeeld als er een oormerk niet leesbaar is of ontbreekt. “Alles wat je moet doen, is schapen blijven aanvoeren.”

The Tornado Wire Fencer of the Year Award werd toegekend aan
de deelnemer die het beste een afrastering kon neerzetten. De teams,
bestaande uit twee personen, moesten in drie uur tijd 70 strekkende
meter van Tornado High Tensile-afrastering oprichten.

George mudge bracht de zogenaamde Super Crook onder de
aandacht. Het hulpmiddel voor
het vangen van een schaap,
blijkt erg in trek. “Het werkt als
een soort handboei. je kunt
hiermee de poot van een schaap
grijpen. Het quick release-systeem voorkomt dat dieren ontsnappen”, vertelt mudge. Het
systeem is afkomstig uit Australië
en kost 25 pond (32 euro). Ook
met zijn zelf ontworpen 12-voltbatterij doet hij goede zaken.
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richard Webber van NLmD gaf een demonstratie van de Stock move
Express, een smartphone-app die informatie over het vee registreert en uploadt. Het is de eerste app die kan koppelen met een
EiD-lezer. De gegevens gaan naar de National movement Livestock
Database (NLmD) met het persoonlijke online bedrijfsregister. De app
is gratis en voor 9,99 pond (12,60 euro) inclusief btw kunnen veehouders ook geboortes, sterfte en oormerkvervangingen registreren.
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Eveneens brede belangstelling was er voor
de TagFaster, ontworpen door Roxan iD
en Brian Eadie. De tang is ontwikkeld voor
het gemakkelijk, snel en nauwkeurig aanbrengen van oormerken. “Elektronische I&R
is niet verplicht in Engeland en daarom zijn
in de meeste gevallen eenvoudige tags
voldoende. De TagFaster is voor beide
soorten inzetbaar”, zegt Eadie. Het systeem
is sinds twee jaar wereldwijd op de markt.
De tang heeft een uniek coderingsysteem.
“De top van het elektronische oormerk is
gekleurd en correspondeert met de kleur
van de tag van dat jaar.” TagFaster-oormerken worden geleverd in een strip van twintig enkele of tien sets dubbele oormerken.
Wanneer het oormerk is samengeklikt, valt
het oor automatisch vrij.

Dat de polytunnel multifunctionele toepassingen kent, werd bewezen tijdens regenachtige
momenten. De overdekte tunnels van plastic zeilen bieden standhouders en beursbezoekers
een beschutte plek, maar kunnen ook dienst doen als huisvesting voor de schapen. Het is een
multifunctionele, goedkope en makkelijk op te zetten tunnelconstructie. “Dankzij de goede
luchtdoorstroming wordt een ideale omgeving gecreëerd voor bijvoorbeeld dieren die aflammeren”, zegt standhouder Andrew McGregor van McGregor Polytunnels. Het plastic dekzeil
van polyethyleen gaat minimaal vijf jaar mee. De constructie van gegalvaniseerde stalen buizen heeft een levensduur van vijftien jaar. De buizen zijn bedekt met tape om het zeil te beschermen. Polytunnels zijn beschikbaar in diverse maten en zijn toegankelijk voor een
laadtrekker of verreiker om uitmesten te vergemakkelijken. Een tunnel van 9x25 meter kost
4000 pond (5080 euro). “Onze klanten kiezen vooral voor de polytunnel vanwege de klimaatvoordelen”, aldus McGregor.

>
<

In de erering op het showterrein
werd een veiling van schapenhonden gehouden. Op het terrein
lieten 47 Border Collies zien wat ze
in huis hadden.

Robin Ridley van Solway Recycling Limited stond ook met een
opvallend huisvestingssysteem
op de beurs. “De 3 Bay Lamb
Adopter huisvest drie ooien
met lammeren in een veilige,
tochtvrije omgeving. Uit proeven blijkt dat het systeem optimaal comfort biedt en zeer
kosteneffectief is”, vertelt Ridley.
“Het verbetert de overlevingscijfers van zwakke lammeren doordat ze een veiligere omgeving
hebben aan beide kanten van
de ooi.” Bijzonder is dat de producten zijn vervaardigd van gerecycled agrarisch plastic. “De
producten zijn duurzaam, sterk en makkelijk schoon te maken.” Het systeem wordt geleverd
met emmerhouders en emmers en is ook verkrijgbaar voor zes ooien.

Opvallend zijn de onnatuurlijke kleuren van sommige schapen die worden
tentoongesteld. In Engeland zijn bedrijven die hun schapen verven om de dieren een kenmerkende kleur te geven en
ze mooier te laten ogen, legt een Engelse
bezoeker uit.
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De 170 ooien brachten in totaal
319 lammeren. De schapen met witte
koppen zijn zuivere Hartlines.

Kennismaking met uniek ras

Hartline sheep op Brits platteland
Passie is een grote drijfveer voor schaapherder Ewan Kershaw. Met adequaat management,
kritische selectie en jarenlang kruisen weet hij kwalitatief goede Hartline-schapen te
fokken. Dat is bijzonder; in Engeland zijn slechts een handjevol fokkers van dit unieke ras.

i

n het glooiende landschap van het
Britse platteland grazen de schapen
van Nugent Farm. Het bedrijf in Upper
Lambourn is gevestigd op een areaal van
bijna duizend hectare en wordt geleid
door David Barratt. Al jaren wordt er
met een uniek schapenras gefokt; de
Hartline.
hArtLiNes

Hartlineooien zijn meer dan dertig jaar
geleden ontwikkeld door Stephen Hart
in Oxfordshire. Uitgangsrassen waren
Welsh Halfbred, Finnish Landrace, Poll
Dorset en Texelaar.

Op dit moment telt Engeland minder
dan tien kuddes Hartlines. Een daarvan
is te vinden op Nugent Farm. Toen
schaapherder Ewan Kershaw vieren
twintig jaar geleden op het bedrijf
kwam, bestond de kudde uit 1050 North
Country Mules die waren gekruist met
de Suffolk, samen met vijftig Hartline x
Mulejaarlingen. “We streefden naar een
gesloten kudde en daarom werden vijf
tig jaarlingooien opnieuw gekruist met
een Hartlineram van een andere fami
lie. In vijf jaar produceerde dit systeem
100 tot 120 vervangende ooilammeren.”
In 2011 gingen de Hartlinejaarlingen

Trots toont Ewan Kershaw het nieuwe geautomatiseerde weeg-, identificatie- en selectiesysteem.
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naar de Southdownrammen en hoewel
de boerderij twintig jaar zelf voorzag in
vervanging van de schapenstapel,
duurde het tien jaar voor de Mules uit
beeld verdwenen. Tegenwoordig worden
alleen rammen aangekocht en bestaat de
kudde uit 600 ooien.
LAMMeriJ

Op 5 november start het dekseizoen. De
ooien worden gedekt als ze twee jaar oud
zijn. “Voor 300 ooien gebruiken we twee
Hartlinerammen die voor vervanging
van de veestapel moeten zorgen. De rest
wordt gekruist met Southdown en Suf
folkrammen voor de productie van
vleeslammeren”, zegt Kershaw. Op het
bedrijf is een ontwikkeling gaande naar
Southdownrammen met NieuwZee
landse genen. Ondanks dat de South
down van oorsprong een Engels
schapenras is, heeft NieuwZeeland beter
fokmateriaal, volgens de schaapherder.
“In het verleden zijn veel Southdowns
geëxporteerd. Het beste fokmateriaal is
daarmee uit Engeland verdwenen. We
willen de eigenschappen van een sterke
voorouder terughalen.”
Het lammerseizoen barst los op 1 april
en meestal zijn alle lammeren voor 12
april geboren, laat de schaapherder
weten. “Vanaf dan is er voldoende gras
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Sinds de komst van de nieuwe schuur lammeren de ooien binnen af.

Nugent Farm
Het Britse schapenbedrijf Nugent Farm omvat 150 hectare blijvend grasland, 250 hectare
tarwe, 250 hectare zomergerst, 200 hectare lijnzaad, 40 hectare koolzaad en 17 hectare aardappelen voor zaadproductie. Daarnaast is er 31 hectare bos en worden op 45 hectare afwisselend wilde bloemen en gras geteeld in verband met natuurdoeleinden. De 600 ooien
begrazen het land dat niet geschikt is voor akkerbouw en krijgen gedurende de winter stoppelknollen bijgevoerd. De dieren worden standaard twee keer per jaar bekapt.

beschikbaar. We hebben geëxperimen
teerd met later aflammeren, maar de top
laag van de bodem is dun en de
kalkgrond waarop we hier zitten, is zo
mers erg droog waardoor het gras in een
normale zomer afbrandt.” Sloten of wa
terlopen zijn er niet. Het meeste water
wordt uit bronnen gepompt.
Nieuwe schuur

De ooien lammeren binnen af. “Van
oudsher staat ons dorp bekend om het
trainen van racepaarden. Twee jaar gele
den hebben we een deel van de grond
verkocht aan de jockeyclub. Dat leverde
ons leuk geld op om een schuur te bou

wen”, vertelt Kershaw. Voor de komst
van de nieuwe schuur lammerde alles
buiten af op stro. “Een simpel en goed
systeem, maar dankzij de nieuwe schuur
kunnen we nu alles beter volgen.” Ooien
die moeten aflammeren, worden indivi
dueel gehuisvest. Na een dag gaan ze
weer naar buiten. De schaapherder ver
wacht van de 600 ooien 1050 lammeren
te vangen. Afgelopen jaar zijn 903 lam
meren verkocht en 155 ooilammeren
aangehouden.
Investering

De ooien worden elektronisch geïdenti
ficeerd. Ook het wegen en selecteren ge

Het gaas van de afrastering is op de kop geplaatst. Doordat de
grotere maas nu onder is, kunnen de dieren de kop er doorheen steken
zonder dat ze vast komen te zitten of hun oormerk verliezen.

Nugent Farm heeft een vergunning om dode
dieren te vernietigen. De verbrandingsoven
bereikt een temperatuur van zo’n duizend
graden. Dit systeem kost vijf pond (6,35 euro)
per dier. De as gaat naar een speciaal afvalverwerkingscentrum.

beurt binnenkort elektronisch. Trots
toont Kershaw de nieuwe investering:
een automatisch weeg-, identificatie- en
selectiesysteem. “De unit leest de oor
merken en selecteert de dieren op num
mer of gewicht”, legt de schaapherder
uit. “We wegen de lammeren op 8, 16 en
21 weken en houden per ooi bij wat voor
en hoeveel lammeren ze heeft gebracht.
De beste ooien houden we aan als ras
zuiver dier.” Hartlines zijn vruchtbaar,
goede moeders en hebben nauwelijks
klauwproblemen, stelt Kershaw. Dieren
die niet voldoen worden uit het koppel
geselecteerd. <<

De Southdown-rammen uit Nieuw
Zeeland die pas geleden zijn gekocht,
zijn slechts veertien dagen oud.
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