Sander Prins, dierenarts kleine herkauwers

diergezondheid

DE LAMMERTIJD KOMT ER WEER AAN

Alles begint
met een
goede start
Een goede start is belangrijk, zowel voor het lam als de ooi.
Met het lammerseizoen in aantocht, is dit is een goed
moment om het geheugen weer even op te frissen. Want hoe
bied je de lammeren de optimale start die ze verdienen?
Om tot die goede start te komen is het belangrijk een paar maatregelen te treffen. Zo is het goed om de ooi alle rust te geven
om te lammeren. Laat haar tijdens het aflammeren daarom zo
lang mogelijk in het koppel. Zet, als het lam geboren is, moeder
en lam apart voor een goede binding. Deze manier van aflammeren komt het meest in de buurt van het natuurlijke gedrag van de
ooi, want ook dan zijn ze geneigd rust op te zoeken.
Geef de ooi de tijd en rust om daadwerkelijk te lammeren. Geef
haar, bij het afkomen van de waterblaas, dus voldoende tijd om
het lam zelfstandig geboren te laten worden en grijp pas in als
er geen enkele vordering zichtbaar is. Als u besluit in te grijpen, zorg dan dat u hygiënisch werkt en voldoende glijmiddel
gebruikt om besmettingen en beschadigingen te voorkomen.

Stappenplan aflammeren
• Zorg voor aflamhokjes om overzicht te houden en een
goede moeder-lam binding te bevorderen
• Grijp alleen in bij het geboorteproces als er geen vordering is
• Bij ingrijpen in het geboorteproces is het belangrijk
hygiënisch en met voldoende glijmiddel te werken
• Controleer de navel na de geboorte en ontsmet deze met
jodiumtinctuur
• Strooi de hokken regelmatig en goed op, zodat de lammeren droog en schoon liggen
• Biestverstrekking bij lammeren aan lambar: veel, vlug,
vaak en vers

Is het lam eenmaal ter wereld, geholpen of op de natuurlijke
wijze, dan zal het even tijd nodig hebben om te wennen aan de
nieuwe situatie. Het is wel belangrijk om de navel gelijk te ontsmetten met jodium, zodat de kans op een navelontsteking
minimaal is. Normaal gesproken zal een lam binnen een halfuur
opstaan en gaan drinken bij de moeder. Het is daarom ook
belangrijk de uier tijdig te controleren om te weten of de ooi
wel voldoende melk heeft.
De dagen na het aflammeren is het belangrijk de hokken goed
op te strooien. De lammeren moeten in een schone omgeving
liggen, dus het verblijf dient goed droog en schoon te zijn.
Gaan de lammeren het lammerhok uit? Maak het hok dan goed
schoon voordat er een nieuwe ooi in komt.
Naast dat goed voeren voorafgaand aan het aflammeren belangrijk is, is ook het bijvoeren van de ooien na het aflammeren
essentieel. Waar het goed voeden voor de geboorte zorgt voor
voldoende energie voor de ooi, lammeren en de te produceren
melk, zorgt bijvoeren er na de geboorte voor dat de ooien voldoende melk blijven geven. Het dient wel geleidelijk te gebeuren; een te snelle voerovergang kan voor pensverzuring zorgen.
Wilt u uw lammeren door middel van goede biest een extra
goede start geven? Dan kunt u uw ooien tijdens de laatste periode van de dracht vaccineren, zodat zij in de biest antilichamen
meegeven tegen onder andere het bloed (clostridium). Kortom,
u heeft zelf veel in de hand om uw lammeren een gezonde start
te geven. Alles begint in de kraamkamer.
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