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Servische schapenhouderij
naar hoger plan
De gemiddelde schapenhouder in Servië is arm. Van krachtvoer of een lambar
heeft hij nog nooit gehoord. Toch is hij tevreden met zijn schapen. Zeker sinds
de overheid een handje helpt en daarmee de Servische schapenhouderij naar
een hoger plan wil tillen.
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M

et hun witte vacht en zwarte kringen rond
de neus, ogen en oren staan de schapen van
Milovan Stephanović tegen elkaar aangedrukt in de lege kuilopslag naast zijn boerderij in het
Servische dorpje Stave. Zodra de schapenhouder het
hek opendoet en met een emmer water klotst, springen de schapen letterlijk het land in en verdwijnen
ze tussen de fruitbomen. “Daarvoor gebruik ik ze”,
wijst hij. “Ze zijn goed voor de bemesting van de
grond. Daarnaast is dit ras uitermate geschikt om het
hele jaar buiten te houden. We hebben hier een landklimaat. Dat betekent hete zomers en koude winters. De Sjenička Pramenka is daarvoor gemaakt.”

AUTOCHTOON EN PUUR

De schapenhouder is enthousiast over zijn schapen.
De Pramenka is een van de meest oude en autochtone schapenrassen van de Balkan. De Sjenička is
een van de twintig Pramenkasoorten. Het ras werd
van oorsprong gehouden in het westen van Servië
en is vernoemd naar het plaatsje Sjenička. Doordat
het zich goed kan aanpassen in allerlei gebieden en
allerlei weersomstandigheden heeft het zich ontwikkeld tot een goed vleesschaap. De Sjenička is
wel laat rijp; pas op vier- of vijfjarige leeftijd is een
dier volgroeid. Daarnaast is de Sjenička een van de
grootste Pramenkasoorten. Rammen hebben een
gemiddelde hoogte van 65 centimeter en worden
zo’n 60 kilo. Ooien worden 60 cm hoog en wegen
uiteindelijk 45 kilo.
Hoewel het ras vaak nog gehouden wordt voor de
wol en de melk, is het voor Stephanović om de
vleesproductie te doen. “De helft van het lichaamsgewicht is vlees. Lammeren wegen bij de
geboorte twee tot vier kilo. Ik verkoop mijn lammeren als ze rond de dertig kilo zijn. Voor een le-
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MILOVAN
STEPHANOVIĆ
BEROEP: FRUITTELER EN
SCHAPENHOUDER
PLAATS: STAVE, CENTRAALSERVIË
SCHAPEN: 45 SJENIČKA PRAMENKA’S
MET BIJBEHORENDE LAMMEREN

vend lam krijg ik € 2,20 per kilo.” Hij heeft circa
zestig lammeren per jaar.
De schapen zijn voor Stephanović een makkelijke
aanvulling op zijn inkomen. “Ik hoef nauwelijks in
ze te investeren. Ze hebben gras genoeg en in de
winter voer ik alleen wat hooi bij. Mijn hoofdbusiness is fruit telen. Dat levert me 3000 tot 5000 euro
per jaar op.”
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Stephanović houdt zijn schapen voornamelijk om de grond onder zijn fruitbomen te bemesten.

Gezien het gemiddelde netto maandsalaris van een
Serviër tussen de 300 en 400 euro ligt, zit hij op
een aardig gemiddelde.
Hij kiest bewust niet voor kruisingen. “Veel schapenhouders kruisen hun Pramenka’s met Merino,
maar een pure Sjenička levert mij meer op.” Zijn gemeente is bezig met een project om traditionele
schapenrassen in stand te houden. De schapenhou-

der krijgt boven op de verkoopprijs nog eens veertig
euro per raszuiver dier. “Met een Merinokruising
beur ik dat niet. Daarnaast zijn er in het verleden
nogal wat projecten geweest om de productie van
melk, vlees en wol op te schroeven, maar die leidden niet tot veel beter resultaat. Door het Merinosatieprogramma ging de wolproductie wel met 25
tot 50 procent omhoog, maar de schapen waren
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‘Een raszuivere
Sjenička levert mij
meer op’

Een Sjenička Pramenka-ram
met machtige hoorns.

De Sjenička Pramenka is een autochtoon ras. Pramenka
komt van het Servische woord ‘pramen’, dat lok betekent.
De ruige vacht hangt in lokken langs het schaap.

Sjenička Pramenka-ooien zijn meestal hoornloos.

lichter, kleiner en vatbaarder voor parasieten en
ziektes.”
PROTOTYPE

Stephanović is het prototype schapenhouder in
Centraal-Servië. Het fokken gebeurt op kleine
schaal met minimale productiesystemen. Op kleine
boerderijtjes worden op traditionele wijze kuddes
van tien tot vijftig schapen gehouden. Boeren hebben weinig kennis van voedingswaarde, huisvesting
en management, waardoor de productie niet optimaal is. Marktinformatie is nauwelijks voorhanden.
Stephanović verkoopt zijn lammeren op de markt in
het nabijgelegen Valjevo.
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Toch worden er steeds meer initiatieven genomen
om de schapensector in Servië naar een hoger plan
te tillen. Behalve dat schapenhouders zich verenigen, worden er productiegegevens verzameld en
promotieacties gedaan. Ook helpen de lokale gemeentes boeren bij het opzetten van een schapenhouderij. Boeren die schapen willen gaan houden,
krijgen ﬁnanciële en technische ondersteuning. Ze
krijgen dertig schapen van de gemeente en binnen
drie jaar moeten ze 39 schapen terugleveren. Voorwaarde is wel dat hun bedrijf uitgerust moet zijn om
schapen te kunnen houden. Momenteel maken
1500 boerderijen in het gebied gebruik van de regeling. Stephanović is er daar één van. <<

