Gezonde ooi basis goed lam
Schapenvoeders BOCM Pauls
Diervoeding

[Durkje Hietkamp]

Schapenvoer, daarover kunnen Britten meepraten. “Goed voer geeft gezonde
schapen en lammeren die goed groeien”, zegt Chris Elliott van diervoederproducent BOCM Pauls.
Grazende schapen en lammeren op
de glooiende, groene heuvels. Het
Verenigd Koninkrijk, het schapenland
bij uitstek, telt er zo’n 15 miljoen. In
2000 bestond de Britse schapenhouderij
nog uit 18,5 miljoen fokooien.
De mond-en-klauwzeercrisis in 2001
en veranderingen in het subsidiestelsel
deed de aantallen drastisch dalen.
Vanaf 2010 is er weer een stijgende
trend waarneembaar en voor 2013
wordt een groei van 1,5 procent van de
Britse schapenstapel verwacht.

R a sse n e n l a n d ty p e
Engelse schapenhouders kenmerken zich door het feit dat ze goed
in staat zijn hun rassen te benutten.
Hillbreeds, de schapen die op de heuvels grazen en goed gedijen onder
moeilijke omstandigheden, kruisen ze
met Leicesters (Border en Bluefaced
Leicester). Daarmee produceren ze
zogeheten mules, moederdieren met
de hardheid van hillbreeds en de prima
moedereigenschappen en groeicapaciteit van de Leicesters. Vleesrassen,

als Suffolks en Texelaars, worden op
de mules gezet voor de productie van
vleeslammeren.
O n d e rv oe de ooie n
Naast fokkerij biedt ook voeding mogelijkheden om de kwaliteit van lamsvlees
te sturen. “Een gezonde ooi is een
gezond lam”, zegt Chris Elliott, technical
manager bij BOCM Pauls. Hij stelt dat
maar liefst 55 procent van de lammerensterfte wordt veroorzaakt door arm
voeren van de ooien. “Ondervoeding in
de laatste twee maanden van de dracht
leidt tot weinig biestproductie en geeft
een lager geboortegewicht, wat zijn
weerslag heeft op de vitaliteit en ontwikkeling van de lammeren en op het
sterftepercentage.”
Volgens hem vindt 75 procent van de
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lammerengroei plaats in de laatste
weken van de dracht en heeft de ooi
dan dus veel energie nodig. “De vraag
naar energie verdubbelt, terwijl de eetlust van de ooi met 30 procent daalt. Dit
komt omdat naarmate de dracht vordert, de baarmoeder met lammeren in
omvang toeneemt en er steeds minder
ruimte in het maagdarmkanaal beschikbaar is voor voer”, legt Elliott uit.
Uit onderzoek door de voerfabrikant
blijkt dat de voeding van de ooi de
biestproductie sterk beïnvloedt. Een
goed gevoerde ooi met twee lammeren
blijkt meer dan dubbel zo veel biest
(2080 ml) te produceren dan een ondervoede ooi (990 ml). Ook op het geboortegewicht is het effect groot. De lammeren van een goed gevoerde ooi wegen
gemiddeld 7,90 kilogram, terwijl de
lammeren uit ondervoede ooien slechts
6,43 kilo wegen. “De immunoglobulineniveaus zijn hoger wanneer de ooien
goed zijn gevoerd in de late dracht. De
lammeren realiseren een hoger geboortegewicht en daarvan hebben ze levenslang voordeel.”

O n mi sb a re a a n v u l l i n g
Selenium en vitamine E zijn een onmisbare aanvulling op de voeding van de
drachtige ooi, stelt David Forbes, marketingmanager herkauwers bij BOCM
Pauls. “Het zorgt voor sterke lammeren
met een hoge groeisnelheid, wat resulteert in sneller afleveren. Daarnaast verbetert de gezondheid van de ooien.”
Selenium is een antioxidant dat de cellen beschermt tegen aanvallen van vrije
radicalen. Het stimuleert de ontwikkeling van antilichamen, speelt een rol in
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Handel Brits lamsvlees
Van de wereldhandel in lams- en schapenvlees komt 10 procent voor rekening van het Verenigd
Koninkrijk. De Britse schapenhouderij vormt 4 procent van de totale schapenpopulatie en neemt 22
procent van de EU-populatie voor rekening. Van het in het Verenigd Koninkrijk ingevoerde lamsvlees leveren de Nieuw-Zeelanders samen met Australië 72 procent. De Britten exporteren jaarlijks
zo’n 102.000 ton, vooral naar de EU. De tendens is dat de import licht daalt en export stijgt. De
wereldbank schat dat de vraag naar vleesproductie tussen 2000 en 2030 met 80 procent toeneemt,
vooral vanuit Azië. David Forbes, marketingmanager herkauwers bij BOCM Pauls, verwacht hierdoor een stijging van de vleesexport naar 108.000 ton in 2012 en 110.000 ton in 2013. Een positieve
ontwikkeling, volgens Forbes. “Door de hoge prijs van lamsvlees in combinatie met de recessie,
daalt de Britse schapenvleesconsumptie. De exportmarkt wordt hierdoor erg belangrijk voor ons.”
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de productie van het groeistimulerende
hormoon thyroïd, ondersteunt de leverfunctie en bevordert de opname van
vitamine E. Vitamine E verbetert de
immuniteit en speelt een belangrijke rol
bij onder andere de weerstand tegen
mastitis.
Voor de lacterende ooi moet het voer
hoog zijn in verteerbare vezels, volgens
Forbes. “Hoogverteerbare vezels bevorderen het vetgehalte in melk, waardoor
het lam meer energie krijgt en beter
groeit.”
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