TERUGBLIK WINTERBIJEENKOMST

‘Gezond voeren
en gezonde klauwen’
Hoe zorg je ervoor dat je schapen zó voert dat ze gezond
blijven? Welke feiten en fabels bestaan er over vitaminen
en mineralen? Maar ook de nieuwste inzichten in klauwverzorging. Deze onderwerpen werden tijdens de studieavonden
in Deventer, Gorredijk en Haastrecht toegelicht door vier
experts. De avonden werden net als voorgaande jaren door
vele schapenhouders bezocht.

6 - Schaap en Geit, februari 2019

evenementen

DE EXPERTS

Dr. Piet Vellema,
Europees erkend
specialist kleine
herkauwers bij
GD

Drs. Mark van
der Heijden,
schapendierenarts bij de
Universitaire
Landbouw
huisdierenpraktijk in Harmelen

‘Fabels en feiten over mineralen’
De hoeveelheid mineralen die een schaap nodig heeft, verschilt
van mineraal tot mineraal en is per dier afhankelijk van leeftijd,
geslacht, stadium van de dracht, enzovoort. Verstoring van de
mineralenbalans door verstrekking van extra en vaak willekeurige mineralen zonder te weten of sprake is van een tekort of
overmaat is niet zonder risico. De klachten bij een mineralendisbalans zijn in het begin vaak niet erg specifiek. Een aanpak
begint daarom bij het goed in kaart brengen van de situatie en
de mogelijke oorzaken daarvan. Een behandeling begint pas na
het stellen van een diagnose. Meer info over mineralen vindt u
op www.gddiergezondheid.nl/mineralenschaapgeit.
‘Voeding die gezonde schapen garandeert’
Rondom aflammeren is het belangrijk dat drachtige ooien
goede voeding krijgen; vóór het aflammeren is het belangrijk
om bepaalde ziekten, zoals slepende melkziekte en melkziekte
te voorkomen. De ooien moeten zonder problemen aflammeren, waardoor ze lammeren direct een goede start kunnen
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geven. Daarnaast is het ook belangrijk dat de lammeren zo
optimaal groeien, waardoor ze zo snel mogelijk een goede
weerstand opbouwen. Tijdens de presentatie werden aan de
hand van enkele praktijkgevallen de belangrijkste punten van
voeding van ooien rondom aflammeren en de voeding van lammeren toegelicht. Aanwezigen kregen diverse praktische tips
mee naar huis.
‘Jaarrond de klauwen gezond’
Er zijn diverse oorzaken van kreupelheid bij schapen, waarvan rotkreupel verreweg de belangrijkste is. Als rotkreupel zich voordoet
in een koppel, leidt dat tot groeivertraging, welzijnsproblemen en
antibioticagebruik. Er is veel geschreven over klauwproblemen en
daarom is het goed om deze ontwikkelingen eens op een rij te
zetten. Want wat werkt wel en wat niet? De deelnemers kregen
praktische handvatten om thuis direct aan de slag te gaan.
OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN EVENEMENTEN
WWW.GDDIERGEZONDHEID.NL/ACTUEEL/AGENDA

Veel schapenhouders bezochten de eerste winterbijeenkomst van 2019, op 24 januari bij GD in Deventer.
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