Praktische tips voor houden van schapen

Aandekken van de ooien
Ongeveer 4 á 5 weken voor het toelaten van de ram moeten de ooien een goede weide tot hun
beschikking krijgen (flushing). Vooraf moeten de klauwen bekapt zijn moeten de ooien ontwormd
worden. Geef de ooien mineralen in de vorm van een mineralenemmer. Afhankelijk van het
aanbod gras en de weersomstandigheden kan men de ooien gedurende de herfst en het begin van
de winter lang weiden.
Voorbereiding op het aflammeren
Veel schapen worden het jaarrond geweid. Daardoor krijgen ze vaak een tekort aan vitaminen en
mineralen. De oorzaak hiervan is o.a. dat gras door de nieuwe mestwetgeving minder eiwit en
mineralen bevat. Drachtige ooien krijgen zodoende te weinig voedingsstoffen, met als gevolg dat
lammeren in een tekortsituatie worden geboren. Hierdoor is de weerstand lager wat ziektes in de
hand werkt in de opfokperiode. Ook zal hierdoor de jeugdgroei niet optimaal zijn. Het aanbieden
van extra mineralen middels een mineralenemmer is daarom belangrijk gedurende de gehele
drachtperiode.
De laatste 2 maanden van de dracht is het verstandig om ruwvoer bij te geven. Hooi of kuilvoer is
hier prima geschikt, mits deze van goede kwaliteit is. Let er met name bij kuilvoer op dat er geen
broei of schimmelplekken in zitten. Dit kan listerose veroorzaken (verwerpen). Het voeren van
mais is niet verstandig i.v.m. het vervetten van de ooien. Hierdoor kunnen problemen rondom het
aflammeren ontstaan. Na het aflammeren is het wel zeer goed mogelijk om maïs te voeren.
Het advies is om 4 á 6 weken voor het aflammeren te beginnen met het verstrekken van
krachtvoer (0,2 - 0,5 kg/ooi/dag) tot 6 á 9 weken na het aflammeren. Vooral ooien met een
meerlingdracht zijn meestal schraler en hebben dit hard nodig. Voldoende bijvoeren verlaagd
bovendien de kans op slepende melkziekte. Het is verstandig om ongeveer 1 week voor het
aflammeren over te gaan naar de Lacto schapenkorrel. Meer informatie over de inzet van
schapenvoeders staat in ons assortimentsoverzicht.
Wormen
Ooien kunnen het beste ontwormd worden 2 á 3 weken voor het lammeren of direct na het
aflammeren, voor ze de groep in gaan. Ook het ontwormen van de lammeren is van groot belang.
Er wordt geadviseerd om de 1e keer op een leeftijd van ± 6 á 8 weken te ontwormen. Gedurende
het seizoen minimaal 3 keer, waarvan 1x met ivomec (injectie) of oramec (oraal). Om de
besmettingsdruk laag te houden moeten de lammeren regelmatig omgeweid worden. Ooien 1x
per seizoen ontwormen in de periode mei-juni, met een middel waar ivermectine in zit, dit om
problemen met bloedworm te voorkomen. De strategie van ontwormen is bedrijfsgebonden, dit
wil zeggen hoe intensiever de houderij hoe vaker ontwormen. Denk aan het wisselen van het
middel, dit met het oog op resistentie. Men kan ontwormen door middel van pillen (panacur of
valbazen) of drench-vorm (cedectin, synantic of bovex). Nieuw inzicht is om per koppel ± 2% niet te
ontwormen om zodoende resistentie te voorkomen.

Coccidiose
Bij coccidiose heeft de ooi of het lam diarree en maakt het dier persende bewegingen. Het beste kan
behandeld worden met vecoxan. Overleg dit met uw dierenarts. Bij ernstige gevallen is het verstandig
om de dieren enkele dagen op te hokken en ze vers hooi te verstrekken.
Water
Wanneer de schapen en lammeren binnen zijn, verstrek dan schoon en vers drinkwater. Uiteraard
moet ook in de weide drinkwater aanwezig zijn.
Myasis (Maden)
Vanaf mei kunnen maden voorkomen bij zowel de schapen als lammeren. Vooral dieren met een
vervuilde achterhand zijn er extra gevoelig voor. De maden vindt men vooral bij de achterhand, maar
kunnen ook op andere plekken bij het dier voorkomen. Om te voorkomen dat het dier ernstige schade
ondervind is het belangrijk dat met snel ingrijpt. De aangetaste delen moeten schoongemaakt en
behandeld worden. Bespreek dit met de dierenarts. Middelen die voor de behandeling gebruikt
kunnen worden zijn Neocidol, Vetrazin of Klick. Men kan ook de koppel voorbehoedend behandelen.
Dit geeft ongeveer 6 weken bescherming.
Kreupelheid
Het is belangrijk om de klauwen van de schapen goed te bekappen om kreupelheid te voorkomen.
Hierbij moeten alle lossen delen worden weggesneden of afgeknipt. Mochten zich gevallen voordoen
van tussenklauwontsteking of rotkreupel dan moeten deze dieren zo snel mogelijk behandeld worden:
o behandelen met CTC spray
o 3 dagen spuiten met lincospectin of eenmalig met micotil (via dierenarts verkrijgbaar)
o voetbad met formaline (agressief) of zink
o enting is ook mogelijk (Footvax via dierenarts)
o diverse middelen die preventief of curatief werken tegen kreupelheid (verkrijgbaar via de
handel)
Clostridium
Er zijn schapenbedrijven die wel eens problemen hebben met clostridium (bloedziekte of
weeldeziekte). Mocht zich dat voordoen dan moet er een afweging gemaakt worden om te gaan enten
met Heptovac P. Dit geeft tevens bescherming tegen zomerlongontsteking.

