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Is bijvoedering van heideschapen nodig?

J . Bokdarn
& C.B.H. Meurs

Grote lierbivoren hebben een sterke invloed op de structuur en de bio
logische rijkdom van ecosvstemen. Begrazing wordt daarom meer en
meer toegepast als suringsinstrument bij het beheer van natuurgebie
den. In veel van dee situaties worden de dieren bijgevoerd. Mede als
gevolg van nieuwe gedachten over natuurontwikkehing en zelfregulatie
wordt bijvoeren steeds meer ter discussie gesteld. Bij het begrazingsbe
heer van heideterreinen wordt in Nederland en andere \I’esteuropese
landen veelvuldig gebruik gemaakt van heideschapen. In dit artikel
wordt de noodzaak tot hijvoedering van heideschapen nader geana
l’scertl

Bij her heidehelieer worden oni narririt—
technische en ttil tu u th st orisc lie redenen
heidescliapen ingezet. t let sloeP is vooral

om cle sue essie naar grasland braarn
stru;veel en bos te remmen en om mi—
lieuomstandighieden voor karakteristieke
strorten en levensgemeenschiappen van
de heide te garanderen. De suhiapeTi wstr
den op twee man ier en gehiottclen . Ze
worden gehoeci of ze grazen vrij acht er
een raster (foto 1 en 2).

Dc actuele praktijk van een gehioe
de schraapskudde pretendeert een voort -

zetting te zijn van liet 19-de eeuwse vee
lioudenjsvsteem op de cl roge zancigron
den (Edeirnan , 1974), maar in feite zij ii

er nogal war verschillen met vroeger 0111-

staan . Niet alleen liet doel is vera niderd
ook cle cnitvoering. De sdlnatwn worden

C
niet meer zoals vroeger voor de prodtic
tie van mest, vlees en wol gehouden,
maar als beheersapparaat ten behoeve
van de heide; en niet te vergeten de re
creanten. Kudde, herder en hond riioe
ten tijdens weekenden en vakantieperio
den als culwcn rhistorische landsehaps
stoffering aanwezig zijn op voor liet pu
bliek passende plaatsen cii uren cii in
een voor liet publiek aanvaard hare corn

ditie, liet liefst tegen een paars decor.
De functie in en verweving met

liet vroegere gemengde boerenbedrijf en
liet corn muniale landschap van de zand
gronden word t wel gesuggereerd! maar is

al bijna ccii eeuw geleden verloren ge
gaan. Stoppel landen, groenlanden en
wegbermen zijn als aanvullende, t ijtlelij
ke fourrageergebieden (Edelmani. 1971)
niet meer beschikbaar. Ze zijn ‘ervan
gen door een modern cult u ci rgrasia nicl en
bijvoerproclucten zoals hooi en kracht-
voer.

betreffen liet beheer ‘ani cle sclnapeti . l)e
nflaniiiieriode is vc’rvruetd van maart—
april (Eclehnnan, Rt7.i) naar jatitrari—
f’ehrrtari . Ook is the graastijd van de kuci
(le via (le werkt ijclen van de herders
steeds meer aangepast aan de eisen van
tie inioclernic’ rirenis (kanitotircineni, vrije
wc’ekenideii cii va kant t ies).

Kornotn , de afwijking van het na—
rcrurlijke laniclschapsgebrctik cii het ina—
tuurltjke dag- en jaarritme van de sclra
pen is grot c’r geworden, foti rrageerrijcl
en de variatie in liet voedselaanbod in
liet veld konden ongestraft afnemen,
omdat er cornns ie nnogc’l ij k was met
In i j vc )er.

schapen zei t bepa en want neer. aar cii

hoelang ze ton rragercn . Omdat slecht
zelden nu ineraal rijkere lanidsc lnapge_
deelten iii liet bcgraasdc Iteiclegehiecl
zijn opgenomen , doet zich ook hij
rasrerkuddes liet probleenin vcior c.lat de
dieren geen toegang liebbeni tot mie—
raalrijkerc delen van liet ianclsclia p waar
ze vroeger in bepaalde Seizoenen met cle
herder naar toe trokken.

In beide heg razingssystennen wor
den de veronderstelde tekorten in de
voedseltipnanne aangcvtild niet ruwvoer
(voor de energievoorziening), hiksteneni
(voor cle iii ne rt 1 enivoorz ie iii ng) en

Om verst huIlende redenen , onder
anitlere vanwegc’ cle hoge kosten van het
hioedesystecin , werd op veel plaat sc’ti

overgestapt op rasterkttclcle.s. Bij cle7e
vorm van beg razingsbehieer kti n tien cle

Foto 1. Een van de gehoede schaapskucl
den in Drente. Drentse Heideschapen met
herder J. Mos te Rctinen.
One of the herded flocks in Drente. Flock
of Drenthiiati sheep with the shepherd J.
Mos at Ruinen (Foto J.M. Gleiclirnan).
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krachtvoer (voor zowel energie als mine
ralen), Bijvoedering kost echter geld en
heeft - naar algemeen wordt aangeno
men - ongunst ige effecten op het heide-
terrein. in beide hegrazingssvstemen
wordt daarom steeci vaker de vraag ge
steld of er wel moet worden bijgevoerci
en zo ja. waarmee, hoeveel en wan neer.

I)oelsteltingeti en betieersbesis
si ngen
Bi de beslissingen met betrekking tot
het bi1voerbeleid zijn doorgaans ver
scliillende personen en instanties betrok
ken, elk met hun eigen belang en ver
antwoordelijkheid. Naast de directe ver
zorgers en beheerders van de schapen zo
als herders en beheersmeclewerkers zijn

( it de eigenaren van de schapen, de
eigenaren van cie heideterreinen en de
instanties die financiële steun verlenen
aan het behoud van de heide, aan het
behoud van het heideschaap als zeld
zaam huisdierras of aan de exploitatie
an een lokale schaapskudde. Elke le

t rokkene heeft zijn eigen doelstellingen
en een daarvan afgeleicle visie op bijvoe
de ring

Bij de beslissingen met het rekking
tot liet hijvoerregiem spelen zes overwe
gingen een rol. die meer of minder ge
wic ht krijgen afliankel ijk van de na
gestreefde doelstellingen.

t Conditie en productie van de schapen.
Bijvoedering verbetert de conditie en
vergroot de groeisnelheid en de vrnc ht

‘tarheicl (meerlingworpen ). 1-let leidt
ut een grotere opbrengst aan vlees en
lammeren. Naast een grotere financiële
opbrengst en een vermindering van cle
veterinaire kosten betekent het ook meer
prestige voor de herder of beheersmedc
werker in een agrarische omgc-ving.
Vanuit deze optiek is er een neiging om
bij te voeren.

2.Genetische kwaliteit van cle kudde en
het ras.
Herders, eigenaren en subsidiënten van
zeldzame huisdierrassen streven in veel
gevallen naar het behoud of herstel van
rastvpisehe heidesehapen. D.w.z. sobere
rassen die aangepast zijn aan een
struikheide-rijk, mineraalarm clieet met
een relatief lage verteerbaarheid. Be
houd van deze raskenmerken vereist dat
minder aangepaste dieren niet aan cle
voortplanting deelnemen. Bijvoedering
maskeert echter de minder aangepaste
exemplaren. de natuurlijke selectie

svtird t uirgeschakeld . Vanti t deze doel
st til ing zal cle neiging hesiaan om niel
hij te voeren.

3, Kwaliteit van het licicleterrcin.
Bijvoedeting leidt tor een ander terrein-
gebruik en een gewijzigde voedselken7,e
(hv. mi itcler s’raar aan lioci tat h t igen ) en
dus tot een andere vegetarieontsvikke
ling. 1 let betekent ook een extra aanvoer
van stikstof en mineralen, wat in het al
gemeen als ongunstig wordt beschouwd
voor liet oligotrofe Iteideterrein, dat als
gevolg van de zure regen toch al met een
st i kst o[overscliot te katitpeit heeft. Met
liet verstrekte hijvoer kunnen gehieds
vreemde plan tesoorteti iii de vorm van
zaad in liet heicleterrei n worden geïn t ro
duceerd . Op bijvoerplaatsen vindt con
centratie plaats van mest, vertrapping en
zaadintroductie met als gevolg dat de ve
getatie hier ingrijpend verandert.
Natuurbeherende terreineigenaren en
beheerders staan daarom in liet alge
meen zeer terugliciuclend tegenover hij
voeclering, vooral wanneer hooi ed. in
her terrein wordt verstrekt (Van Gelder,
iS)$2).

4. Publiciteit.

Bijvoedering en een goede conditie zijn
een voorwaarde om cle aflamperiode te
vervroegen. De publiciteit die pasgebo
ren lammeren in liet vroege voorjaar -

tegenwoordig zelfs al met Kerst- met

5. Kosten.
Bijvoeren kost geld. 1 loeveel is afliankc’
lijk van de aanschafkosten van liet voer
en de arbeidskosten van de verstrekking.
De frekwcntie en cle periode van de hij
voedering zijn daarbij belangrijk. Likste
tien zijn liv, veel goedkoper dan liet da

gehjks te verstrekken ruwvcier of kracht-
voer.
Deze kost en moeten in liet geval van ge-
hoede kuddes niede worden afgewogen
tegen dc meerkosten van een langer ver
blijf van cle scha pen en dus van de her
der in liet terrein om de voedselopnanie
uit liet terrein tc’ vergroten. Ook ‘par
keergraslanclen’ en ‘weekendrasters’ kos
ten geld.
liet betekent dat gelet op de kosten er
een neiging bestaat tot minder bij
voeren.

6.Bedrijfskunclig resultaat.
O liet niveau van liet bedrijf worden
kosten en bateti tegen elkaar afgewogen
om tot beheersbeslissingen te komen.
Welke baten hierbij betrokken worden
(heideterrein, conditie en raszuiverbeid,
publiciteit ) en cle mate waarin er een ge-

Foto 2. Niet alle vegetatie is voedsel. Op zich mee brengen is bij veel eigenaren en
zoek naar de betere coniponetiten.. beheerders van heidescha pen wei kom.Not all vegetatioti is forage: in search f Immers, stukjes in de krant of op de t.vthe preferrecl components (Foto ].M.
Gieichrnani. leveren donatecirs op voor cie stichting

en zijn gcinstig voor de verkoop van al
lerlei artikelen waarmee de kudde (man
cic’c’1 word t gest cci nd . Schapen in slechte
conditie veroorzaken daarentegen nega
tieve publiciteit.
Vanuit deze optiek zal er neiging zijn hij
te voeren.
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wicht aan wordt toegekend bepalen de
t] t kOtTiSt van de a fsvegi ng en liet t itei ii -
delijk vast te stellen niveau van de ge
wenste bijvoedering.

Voedseibehoefte van heidesch -

pen
Bij cle vaststelling van de l,thoch t’n cii
liet aanbod is in dezt st nd it notdgc—
dwongen een aantal aannaines gedaan
dat beperkingen met zich meebrengt
voor de toepassing, hetgeen in de discus
sie zal worden toegelicht.

Om een bepaalde prestatie te leve
ren, zoals onderhoud, groei of lat ta ie,
moet het dieet van dc herhivoor voldoen
aan bepaalde nortnen van kwantiteit en
kwaliteit. Omdat de hoeveelheid voer

0 die een schaap per dag kan vreten sterk
afhangt van de voedselkwaliteit, zal
vooral aandacht aan dit laatste aspec t

worden besteed.
De vereiste diectkwal,teit your

heideschapen wordt hier benaderd door
de gangbare normen voor schapen in cie
veehouderij (ARC, 1 980; Botkin cc al.,
1988). In hoeverre de Nederlandse ht’i
deschaperassen hiervan afwijken en in
hoeverre ze onderling nog vt’rseh i Ilen
vertonen is niet bekend. Onderzoek
hiertiaar is dringend gewenst. De alge
mene md rtik is, dat er t ossen de rassen
vrij grote verschil leti best aan qua voed
selpreferent ie en vereiste voedsel kwali
rci t. De Ii ier gebruikte laticl houwku tid i—
ge normen zijn gebaseerd op onderzoek
aan Britse seliaperasseti , clie overwc’gendl

Q
op matig bemeste tot schrale graslanden
en heiden werden geweici in voorgaande
eeuwen.

Er wordt uitgegaan van gemicldel
de waarden. Er is geen reketung geliou
den met individttele verschilleti (]e er al
tijd bestaan binnen een groep dieren van
eeti zelfde ras, geslacht en leeIt ijcl. De
normen gelden voor ooieti met cle vol
gende jaarcvclus: 3 maanden droog
stand, 5 maanden dratlit, .1 inaatideri
lactatie.

Op basis ii iervan worden vijf pt’
noden onderscheiden waarbinnen de
voederhehoefte als constant wordt be
schouwd (tabel 1). Voor lammeren
wordt slechts het eerste levenshal Ijaar
beschotiwd de periode waarin zij moe
ten groeien. In de praktijk worcicti de
lammeren daarna veelal verkocht. Aan
gehouden lammeren staan in het wititer
halfjaar op onderhoud. 1 lun behoefte
wordt gelijkgesteld aan die van ooien op
onderhoud.

\7ets plant aardig siuc’dst’l bestaat
;ioia 1 uit water (ongeveer 50 — 80e/s) eti
ci it tlroge stof. Deze droge stof bestaat
op zijn beurt weer voor 90

— 95% uit or
ga ii isclie stof, de rest word t gevortiicl
door tn itieralen De energetisc he waarde
va ii liet d iec’t (geeonsuinec’rcle voedsel) is
vooral afliatikclijk vati t \1c’rtec’rh:iar
lieicl(sCoLfÏ1ciitii ) van cle org:cnischc’ stof
(VCos, % ). Deze vert eerbaarheici be
paalt ook in hoge tnate dc’ P° entile op
name, dat wil zeggen de tnaximale line
veelheid die een dier per dag kan const]
meren hij ccii onbeperkt aanbod. 1 lot’
sneller immers het voedsel vertecri, des
te sneller ontstaat er weer rtntnte in cle
pens voor tuc’tiwe opname. line beter de
serI eerhaarhc’icl , des te grcit er cle poten -
t iële opnatnc’.

Omdat de c’ncrgie geleverd wordt
door de vc’rtct’rbarc organische stof
wtrci t de c’ttcrg icbchiocfte van su ha peti
cii andere hc’rbivorcn cii t geul rti kt in de
vereiste opname van vertcerbare omgani
sc lie stof (VOS-optiarne). Vergelijken we
de cticrg icbc’hoefi c van giote cci klei nu’
citeren van eenzel fcic soort, clan hebbeti
grote cl ieren per kg licliaamsgc’wiehr

t LG) mi tidcr energie nodig voor hut ii oti—
clcrhoucl dan klei iie dieren. Dit kom t

omdat ze ccci lagere verhouding oppcr
vlaktc-gcwic lit hebben en dcis in iticler
svarmntc ksvijt raken aan cle omgc’ving.
De benodigde energie (VOS-opname)
van ecn diersoort wordt daarom tnt ge-
cl rtikt in g. kg Mctabol iscli Gcwic In
(l,G0.5), oniclat deze waarde per dier-
soort voor dieren van verschillende
grootte gelijk is (ARC. 1980).

Uitgaande van diverse bekende
vcrbandcn ttissen de verteerbaarlicid cii
cle ciroge-stofopname (ARC, 1980) en
ttisscn l,G en Met a bol isc Ii Gewicht zij ii

de in in i tuale d rogestof—opnatne per dag
(als % van het Levend Gewicht. LG) en
cie int ci ima le VCos bepaald, die noch ig
zij ii om de etiergiehelioef te in dc’ oticier
scheiden perioden te dekken (Metirs.
1989).

Naast de cncrget ische waardie zij n
voor liet dier belangrijk liet rtiw eiwit-
gehalte (te %), te berekenen als 6,25
%N (Stikstof) en de gchaltes van cle
macro-mineralen calcium (Ga) en fosfor
(P), steeds als percentage van de droge
stof (tabel 1).

Tabel 1. Normen voor optiatne en clieetkwaljtejt voor ooien en lainmneren in vijf ontwikke
Iingsstadia (VOS = Verteerbare Organische Stof; DS = Droge Stof; VCos = Verteerbaar
heidsCoëfficiënt os.; te = Ruw Eiwitgehalte; Ca = Calciumgehalte van de droge stof; P =

fosforgehatte van de droge stof).
Intake reqcuretiients and diet quality reqciirernents of ewes and lambs during five
developmental stages (DOM = Digestible Organic Matter; DM = Dry Matter;
OMD = Organic Matter Digestibility; Prot. = protein cotitent of dry matter; Ca = Calcium
content of dry tnatter; P =- Phosphorcis contetit of dry matter(. (Bron/after: Meurs, 1989).

Opname Dieetkwaliteit
Intake Dietquality

VOS DS VCos re%
DOM DM OMD Prot, Ca%
(gr VOS/kg LG°.75) 1% LG) (%) (in DS) (in DS) tin DS)

STADIUM/STAGE

droogstand en eerste 3 maanden dracht/maintenance
30 2 60,5 8 0,18 0,17

laatste 2 maanden dracht en laatste 2 maanden lactatie/late pregnancy and
last two month of lactation
37,5 3 60,5 11 0,34 0,25

eerste 2 maanden lactatie/first two month of lactation
60 4 68,1 14 0,35 0,28

groei/growth (10-25 kg)
55 3,5 73,5 12 0,45 0,23

groei/growth (25-40 kg)
50 3 73,5 12 0,45 0,23
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Voedselaanbod in heideterrei nen
liet voedselaanbod in Nederlandse hei
deterreinen wordt over liet gehele jaar
bezien in de praktijk voornamelijk ge
vortiitl door de grasse ii I3twlit ge smele
(Desch7mp.cia Jicxuor7) en Pij pe<t rootj e
(i Itilini.ï cie,i,Ïer) en de ci we rgst to ik
St to klteide (CzÏ/un.z rn/g.lil c). t)e kwa
liteiisanalvse beperkt zich daarom tot
deze drie soorten. Dopheide (Eïwî te/o7-
liv). die een substantieel aandeel in cle
vegetatie van vochtige heiden vormt
wordt 7odanig getneden door schapen
dat de kwaliteit hier buiten best hotiwing
is gelaten.

i\ndere plaritesnorten en andere
vegetatietvpen (hv. beekdalgraslanclen,

uIt nu rg raslanclen en st oppel land) leve—
ren slechts plaatselijk ccii belangrijke
bijd rage aa ii het voetlselaan bod en 7ij n
daarom ti iet iii de vuedselaan bcnlsbepa
Ii ng meegenomen, evenmin als acld ii io—
nele bronnen voor de dekking van de
tnincralenbehoelte, zoals drinkwater en
grond.

De kwaliteit van de hovenge
noemde drie plantesoorten is goed lie—
kend (tabel 2: Wallis de Vries, 1
Ier vergelijking zijn ook kwalitemisgege
vens van ctiltuurgraslanclen vermeld
t Bokdam & Wallis de Vries. in prep. ).
i\ IÇ zomerperiode geldt cle periotle april
tot en met oktober, de rest van liet jaar
word t als winterperiode besc houwcl . Van
l’ijpettootje zijn geen wititerwaatdc’n
vermeld . Deze’ çoort St erh in tiktoher ho—

C
vengroitds af en is als wintervoer abso
nut otigest hikt vanwege zijn cxt reetu la

ge kwaliteit in alle kenmerken t\1Cos. re
en in ineralen ). Bovendien kom t de pro—
cl okt ie van dezc’ soort laat op gang (niei ).
een belangrijk verschil met Boch t ige

tnele die de gehele wint er groen kan
bI ijven en vroeg (maart / april) begin t te

groeien.
Er is voorts aangenomen dat bin

nen liet hier beschouwde plantemateri
aal t soorten. plantedelen) geen verder
gaande selectie meer optreedt en <lat de
ze selectie geen noemenswaardige verbe
tering van de clieetkwaliteit oplevert
voor schapen. Van Ree. Darnhert cii
Edelhert is bekend dat zij sterk binnen
dc’ jaarsc hein van heide selet teren en
daardoor een kwalitatief beter diec’t rea
liseren ([IE. van cle Vc’cn , p mcd.).
Deze wilde herbivoren komen echter in
veel lagere dichtheden voor dan heide-
schapen, waardoor zij zich kunnen per
mnitteren om kieskeurig te zijn.

Vergelijking van behoefte en
aanbod
l_)e vergelijking van behoelte en aan bod
leert welk prcstatieniveau nier de ver
scli 1 letide voedsel bronnen mogelijk is
(tabel 3).

Dc’ kw:tlitc’it van Boclttigc’ sinele
clc’kt in vrijwel alle gevallen jaanotid cle
oiiclerltondshehoetie voor energie: de
mi nera lenvoorziening is gc’clu rc’ride liet
hele jaar ccli ter krap. Voor cirat lit is zo
wel Ca als P te laag, zowel in de winter
als in de zomer. Voor lactat ie en groei is

in de zomer voldoende energie iiiaar te
weinig Ca en P aanwezig.

Pijpestrootje is ‘5 winters in alle
opzichten ontoereikend. Als zomervoer
(mei - oktober) dekt liet echter alle eisen
voor onderhoud cii ‘oor wat betreft
eitergie en ruw eiwit ook de eisen voor
draeht, laetaiic’ en groei. De Ca- en
gehalt es zijn hiervoor te laag.

Struikheide biedt gedurende het
gehele jaar aan heidesihapen qua ener
gie, ruw eiwit en Ca voldoende dieet
kwaliteit voor onderhoud. Voor drachr

label 2. Jaar- eti seizoensgemnicidelcie en variatie van de verteerbaarheid vati organische
stof lVCos in %) en re-, Ca- en P -gehaltes in cle droge stof van plukmonsters van Bochti
ge stnele, Pijpestrootje, Struikheide en cultiturgrasland.
Annual and Seasotsal Mean and raoqe cluring stimmer and winter of OMD, contents of
proteiti, calcitirn and plinsptiori is in the city niatter of hand-piLicked sarnples of
Descliamttpsia fle,xtiosa, MIi,tia cae, tilea, Calluna vtilgaris and fertilized g rasslands.

VCos te Ca P
OMD prot.

% % % %

VEGETATIE/VEGETATION:

ochtige smele
Deschampsia flexuosa
iaar
gemiddeld 66 12 0.14 0,15

bereik
zomer 63-78 8-14 0,1-0,2 0,1-0,18

bereik
winter 43-65 12-16 0,06-0,16 0,11-0,22

Pijpestrootje
Molinea caerulea
gemiddeld
zomer 61 12 0,15 0,12

bereik
zoniet 38-73 8-18 0,1-0,2 0,05-0,20

her eik
november 18-34 1-5 0,12 0-0,05

Struik heide
Calluna vu/gans
jaar
gemiddeld 41 9 0,4 0,08

bereik
zomer 25-58 6-20 0,3-0,5 0,04-0,12

Cultuurgtasland
Fertilized grasslaods
jaar
gemiddeld 58 16 0,55 0,35

bereik
zomer 74-78 1421 0,4-1,2 0,4-0,5

bereik
winter 30-53 7-20 0,5-0,9 0,1-0,5
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(nitigelijk) Ci] Voor lactat IC Cli gtoci
schiet de7e voedsel hron daarom te kort
Echter, behalve dc dieetkwaliteit bepaalt
ook de dagelijks opgenomen hoeveel—
lieid voedsel hoeveel ni neralen en ver
teerbare energie CCI] dier binnen krijgt.

poe iIe droge—stofopnanie van
St rtiikheicle door schapen hlikt 7odIai]ig
beperkt te worden (1’di liie et al. 1 C)7),

dit toch tekorten in liet dier ontstaan.

Op menti va ii pti te St rti kheicle raak t

liet dier als her ware verstopt, waardoor
er per dag te weinig kan worden opgemio
men. In Schotlancl bleek dat het dicet
van schapen (Suottish Blac kface) mini

maal voor 5t) % uit (goede) grassen moet
bestaan om in de onderlioudshchoetten

O
voor tciw eiwit cii energie te voor7ierm
(Mime & Baglev, 1i76).

Bij t 9nihiin;it ie.s van cle gr;issen
Bot litige snfcle cmi Pijpestroot je cner7ijdls
cii a nderzijtls St rcn klieiclc wordt geproli
t eerd van het enigszins t ctniplc’niemita ire
karakter van heide groeivormen wat be
treft verrc’c’rhaarlieid cii mineralengehmal—
te. Voor mie Nederlandse situatie is on
derscheid t tissefi cle t wet’ grassoorten
cclii er tiog belangrijker vanwege de g ro—
te verschillen iii wnitergroenlieid en win—
tcrkwa Ii [cii.

Bocli t igc’ smelt’— / Struik heide— ve—
get aties bieden verreweg de beste basis
voor jaarromiclhc’gra7mg. Alleen vcmcmr bie—

t atie en groei is iii dc zomerperiode ccii
t ekori te vcrwai Iii en van P. aannciiic-nclc’
that de Ca - behoeft t’ via de t onscimii pt ie
van St ruikhicide gedeki kni worcleti,

)tik ‘s sviiiic’rs (onclc’rlicuntl en clialit ) is

ccii P— t c’kort te verwacli t en. i\ Is voldoen —

de Bot htige smele aansvezig is. hoeft er
geen energie hmgevcierd te worden.

Vtior een Pijpestroot je- /Stru ikliei—
de-vegetatie geldt in het groeiseizoen
van Pijpestrootje lietzeltde:stippletie
mei P en mogelijk Ca is noodzakelijk om
de eisen voor lactatie en groei te dekken.
Buiten het groeiscizoen va ii Pijpest root jc’
(tiovember-mc’i) zijn de heideschapen
voor hun energievoorziening afliankel ij k
san St rtnkhede. die in deze pc’riode niet

toereikend is voor onderhocmd . Dit bete
kent dat in terreinen met deze eomnbina
tie gedurenclc’ de winter energiesuppie
tie noiiclza kel ij k is.

Discuss e
Dit onclerzoc’k heeft zich hc’pc’rkt tot
c’nergic’ en niacrotilineralen . hIt-t laat
mogelijk noodzakelijke bijvoeclernig van
micro—in metalen zoals bijvoorbeeld ko
pt_ en selenitmm buit en beschouwing.

Dr’ resultaten en t oncltisies van clii
onderzoek sici i ten in grote lijnen aan bij
die van liet onderzoek naar cle gesch iki -

heid van heiderc’rreinen als jaarrond ma—
hit at voor rti ndcrcn en paarden san \X al -

his de Vries (1 8C)).
De hier gepresenteerde resul t;it en

van berekeningen en cie daaruit afgt’lei
de voorspellingen van cle d raagk racli t

van heideterrci tien voor schapen 7ti 1 lc’n
door experimenteel veldonclerzoek on
der gecontroleerde om sta ncl i ghi cci cii
maar ook door de praktijk zelf getoetst
moet en word eii. Gegevens liie rover zijn

zeer welkom.
Tot dusverre hebben cc liter weinig

beheerders jaarrond suhapenbegrazing
zonder lii jvciedering aangc’cÏ u rfd . Viiii
der Bilt ( It.18d.t) vermeldt dat ni enkele
terreinen van de Stichting 1-hc-i Dreni
Lancisc hap Drentse I-Ïeideschiapen hij la
ge chichtliedcn (1 schaap per 2 hectare) al
meer dan 5 jaar ahs rasterkudde jaarrond
btnten gehouden worden zonder bijvoe
dcring. Daarbij hebben zich tot nu tot’
geen pro[ lemen voorgedaan. 1 let aflam
percentage ligt 01) ongeveer 100 . Deze
gevallen ktmnneti wordeti besiliotiwd als
een aanwijzing dat de noodzaak voor
bijvoeciering in liet algemeen of in lae
paahde praktijkgcvallen kleiner is dati
hierboven theoretisch is berekend.

Verschillende mogelijke oorzaken kun
nen hieraan ten grondslag liggen.

De net to behoeften va ii Necherla,imhsc’
hieicheschiapcn liggen lager dan de hier

Tabel 3. Voedselkwaliteit van enkele algemene voedseiplanten van heicleterreinen gere
lateerd aan de behoeften van schapen voor onderhoud en eerste drie niaanclen dracht to),
laatste twee maanden clracht en eerste twee omaanderi lactatie (d), laatste 2 maandeii lac
tatie (II en groei (gt.
Nutritional qua)ity of some rnajor forage tilants from heathlands as coinpared to the ctiet
requirements of sheep for maintenance tol, during the last 2 montli of pregnancy and the
first 2 months of lactation )d), dcmring the last 2 months of lactation II) and for gmowtli Igt.

= toereikend, sufficient
= ontoereikend/deficient

? = alleen toereikend op basis van cle hovengrens van liet bereik van de kwaliteit / only
sufficient if hasecl on the upper limnit of the range of the forage rjuality.

ENERGIE EIWIT MINERALEN
VCos re(%) Cat%) P(%)

SOORT/SPECIES:

Bochtige smele
zomer o + + ? ?

d + + - -

? ?
g ? + - -

winter o ? + ? ?
d ? + - -

+

g - + - -

Pij pestrootje
zomer o ± + ? ?

d + + - -

? ?
g ? ? - -

winter alle stadia - - - -

Struik heide
zomer en winter o ? + + -

d ? ? + -

? +
g - ? -t- -

Cultuurgrasland
zomer alle stadia + + + +
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gehanteerde normen voot Britse sc liii
pn . Aanw’ilzingeil voor grote versC hil
1 cii t tJSSCfl SC haperascii ook binnen de
groep van de heideschapen zi ii zeker
aanwc7ig (Blaxter ei al., l%6; Under
woocl Ç)f 1).
2. 1.)e capaciteit van heiclesc ha Cii 001

encigie Cii nnnetaleii Lilt liet dieet te he
iiutt Cii IS groter clan is aangenomen ( Mt

C Doweil et al., 1983: Wevreter & Engel
hardt, 1981).

3. De dieren kunnen voorraden van
energie en mineralen aan leggen in pe
noden van overschot en deze gebruiken
in perioden van tekort waardoor geen
problemen in liet dier ontstaan.
4. De energie- en mi neralengehaltes van
de drie voedselplanten zijn hoger dan de
]iierboven vermelde waarden bijvoor
beeld als gevolg van en mineraalrijkere
bodem.
5. Dc dieren selecteren sterker clan wordt
aangenomen en bereiken zo een betere
cl ieet kwa 1 it ei t.

6. De dieren besc hikken over aanvullen
de bronnen voor energie en mi nera lc-n
(andere plan tesoorten bijvoorbeeld bo
men struiken en krcnden grond lik
pleiken mineraalrijk drinkwater enz. )

Bij recente navraag bleek dat in de
betreffende beicleterreinen van 1—let
Drents Landschap voormalig bemeste
landbouwgronden dccl ci it maken van

liet hegraascic- gebied. In cii kele geval cii
betreft liet l)ovc’ndhCn heide oi relatief
in i neraal rijke inorenenviakten

in cle tweefle plaats bleek dat in
ccii aan tal a nclei e 1 iciclet erreinen van
lIet Dren ts Lanclseh:tp zonder voorina Ii—
ge land botiwgronclen si nd kort wel
wordt iii jgevoerd. 1 liet tradett 4 5 jaar
ii:i het begin van de liegr:tzing nunera—
lengebreken op. voornainel ij k van fosfor
en ( alciuin, en iii mindere inatc- inagne—
si cnn. t)cze gebreken kwamen tot ci iting
in gehoort eproblemen clie na mineralen—
scippiet ie via liksteiseit verdwenen t Vats
der Bilt. pers. mcci.).

liet feit dat de mineraletigebreken
p:ts na 4-5 jaar optraden k:tn worcleti ver
klaatcl uit liet fc-it dat de schapen de eer
ste jaren nog de beschikking hadden
over veel bomen - struiken en krtnclen.
liet aanbod hiervan liep als gevolg van
de int ensieve vraar sterk t ercig . liet ach
terwege blijven van problemen tijdens
cle laetat iepcriode oncian ks het niet bij
voeren wordt verklaard cm it liet feit dat
liet t)rcnts Landsc hap cle ooien van cie
r:tsterkcidclen eerst vanaf l apni laat af—
lam meren.

ConcIuses en aanl)eVeJ!flgen
[)wergstru iketi en grasseni op lietcle

terreinen kou ncn cle behoefte aan ener
gie en macro—mineralen voor alle levens—

Foto 3. Rammen van het Drentse heide-
schaap op cle bijvoerplaats, Wapserveld,
maart 1983.
Rains of the Drenthian breed on the
[eeding place, Wapser Veld. march 1983
IFoto J.M. Gleichrnan).

fasen van lieiclcsclia pen ii iet vol leci ig
ctckkc’mi . Voor reproctuktie en groei i bij
voedering mc-t in i neralc’n nodig.
2. Mineralengebrek, in het bijzonder
van fosfor en calcium, vormt cle belang
rijkste beperkende factor voor heidescha
pen. 1 ieideterreinen vormen daardoor
een incompleet jaarrond habitat voor
schapen.
3. Mineralengetrek ontstaat geleidelijk
door te lage gemiddelde gehaltes in liet
dieet. Dit kan het beste gecompenseerd
worden door liet verstrekken van Ca- en
P-houdende likstenen.
4. Energietekorten kcinnen op korte ter
nujn ontstaan. Zij zijn vooral in cle twee—
dc’ helft van cle winter te venvach ten als
gevolg van een te lage verteerbaarheid
van liet dieet. Daarnaast kcmnnen een on
toereikende fourrageertijcl of onbereik
baarheid van liet voedsel door snuetiw
beclekking tekorten veroorzaken. Com
pensatie door verstrekking van energie-
rijk voer kan beperkt worden tot de tc
kort periode.
5. De tekorten en dus de aard, hoc-veel
heid en de periode van de noodzakelijke
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bijvoedering hangen verder af van plaat
selijke factoren. Gedetailleerde voor
schriften zijn daarom niet in het alge
meen te geven maar moeten per object
in begrazingsbeheersplannen worden
ontwikkeld op basis van de lokale voed
selaanbodssituatie, beheersvorm (raster
of herder) en de lokale doelstellingen.
6. De noodzaak tot bijvoedering van
heideschapen kan in de praktijk worden
verminderd door overschakeling op een
meer natuurlijk begrazingssysteem met
meer vrijheid voor de schapen in mimte
en tijd. De volgende maatregelen passen
in een dergelijke strategie.
- Het uitbreiden en completeren van het
leefgebied van de schapen met minemal
rijkere niet-heideterreinen.

() - liet overbrengen van de schapen in zo
mer of her&t naar minemalrijke kura
geergebieden.- Het vergroten van de mineralenrijk
dom in het voedselaanbod door het tot
ontwikkeling laten komen in heideter
reinen van andere successiestadia dan
dwergstmiken: bos (boomopslag, mast).
braamstmweel en kwidenrijke vege-

• taties.- Aanpassing van de gmaspericxlen van
gehoede kudden aan die van vrij grazen
de schapen.- Aanpassing van het begrazingsschema
van gehoede kudden aan de perioden.
waarin bepaalde voedselplanten en vege
taties relatief de hoogste kwaliteit bezit
ten en de grootste bijdrage kunnen leve
ren aan de energie- en minemlenvoorzie

Q ning van de dieren.- Aanpassing van de aflammer- en lacta
tieperiode aan de periode met de inaxi
male voedselkwalheit van de grassen
(Bochtige smele: april-mei; Pijpestroot
je: 15 mei-15 juli).- Zorgen voor een zo klein mogelijke af
stand tussen de schaapskooi en de mme
raalrijke fourrageergebieden in verband
met een minimale boopahtand van zo
gende ooien in de eerste twee maanden
van de zoogtijd.- Een stringente selectie van ooien cii
rammen voor de fok om een genetisc he
soberheid t.a.v. de mineralenbehoefte te
verkrijgen binnen de kudden en de
rassen.- Voorlichting naar het publiek m.b.t.
de doelstellingen en werkwijzen van het
begrazingsbeheer.
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Summary
Do heathland sheep require supplementary
fceding?
liie necessity for supplernenrary feecling of
sliep used for grazing heathlands with con
servarion aims is analysed. Nutdent re
quiremenu of sheep for maintenance,
pregnancy, lactation and growrh were com
pared with the chemical composition of the
main dier components. liie main dier corn
ponents of sliep grazing hcathlands are
Hearher (OWnw niganij, Wavy hairgmss
(I)eschampsiw flenosa) and Blue purple
grass (Mol/wie cae,wle4. Organic Marter
Digestibility (OMD), pmtdn content and
the content of the macro-minemls calcium
and phosphorus war raken inro account.
liie fomge quality available in hearhlands
composed by a combination of these three
main planr .spccies will not met the nutdent
requirements fin lactation and growth.
Phosphoms sems to 1w the major limhing
factor. liie lambing pcriod often preceeds
the period of maximal fomge quality.
General mIes for supplemenration cannor 1w
given, as the required performance level of
the sheep and the available additional
sources of mineaLs may differ strongly 1w-
rween shes. The integrarion of more mmcml
dcli fomge species such as dicotyledcmous
herhs, shruhs and trees and of mmcml rich
vegetations such as dvervalley grasslands and
feniliscd sites wirhin the gmzing sysrem will
diminidi the need for supplementarion
Synchronintion of the reproduction cpte
and fomge quality cycle will also dhninish
this need.
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