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Vleesvarkenshoudersen zeugenhoudershoeven zich in theorie niet
clruk te maken orn het waterverbruik van hun varkens. De varkens
krijgen immers altijd onbeperld water aangeboden.Zo eenvoudig
"Zeg
maar gerust dat de lcwaliteit en temperaligt het echter niet.
tuur van het drinkwater op het overgrotedeel van de bedrijven
allerbelabberdstis", durft Erwin van der Wielen ïe zeggen.Met zijn
bedrijf l(ewi heeft hij de laatstejaren veel drinlcwatersystemenen
watermonsters onderzocht.
Het is dan ook maar de vraag of de varkens altijd genoegdrinken
als het water door de vuile nippels en leidingen niet lekker smaakt,
"Veel
varkenshouders
ofde doorstroming van nippels slecht is.
weten heus wel dat schoon drinlcwaternodig is", weet Jiirgen van
Leuterenvan De Oosthof, Samenwerkendedierenartspraktijken.
"Het
ontglipt echter geregeldaan hun aandacl.rt.Terwijl het zo zou
moeten zgn daïje a1svarkenshoudereen beker water uit een willekeurige drinknippel tapt, die gewoon zelf durft op te drinken."
Meten is weten
Het is ook belangrijk om te weten ofde varkens genoegdrinken.
'meten is weten' gaat zekerop voor het waterverDe aloude slogan
bruik. Een waterneter plaatsen is op de meest bedrijven gemakke-
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vooruitgang zijrr rLls
lijk. Het zou volgens Van der Wielen al een 1're1e
varkenshoudersvanaf de eersteweek tot twee weken n;r opleg het
waterverbruik met (op afstand afleesbare)waterneters bijhouden.
"Juist
die start is heel belangrijk. Als ze dan genoegdrinken, zr-rllen
ze ook genoegvreten. En ook de wateropname van n-retname de
kraamzeugenwil je weten. Die moeten goed drinken om genoeg
melk te produceren."
Ziekzien
A1svarkenshoudershet waterverbruik meten, kunnen ze da:rr
Van
veel aan aflezen.Als het waterverbruik daalt, is dat volger-rs
Leuteren een heel goede indicator dat er wat aan zit te komen. A:u-r
de anderekant gaan varkens meer drinken zodra de tenperaturlr
boven de comfortzone komt. Zeker als ze door hittestress ook noq
eens water verknoeien.
I(noeien met water gebeurt ook als de varkens zich vervelen.
Onderzoekvanjaren geledenheeft laten zien dat indiviclueel
gehuisvestezeugen gemiddeld 6 liter water meer verbruiken dan
zeLLgen
ln groepen.
Blj hitte is meer water drinken we1noodzakelijk. Uit een onderzoek
enigejaren geledenmet verschillendeverhouclingentussen water
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en voer bij dragendezeugenbleek dit nog eens duidelijk. De zeugen
die maar 2 liter water per kilo voer kregen, stopten met vreten. Toen
de verhouding werd aangepasttot 2,8 liter per kilo voer was het
probieem opgelost.
Om te weten of het waterverbruik afivijkt van de behoefte is er
de norm water - voerverhouding(zie inzet). Die normen zijn
volgens Carolavan der Peet-Schwering,voedingsonderzoekervan
Wageningen UR Livestock Researchnog steedseen bruikbare
richtlijn voor de behoefte.Al moeten varkens wel altijd onbeperkt
kunnen drinken.
VolgensVan der Wielen is het belangrijk om te weten wat gebruike"De
lijk is op het eigen bedrijf.
wateropname hangt bijvoorbeeld af
van de staltemperatuur,de watertemperatuur,het aantal dieren per
nippel, de gezondheiden de voersamenstelling.Te veel zout, te veel
suiker of te veel eiwit verhoqen de waterbehoefte."
Tekort
Een tekort aan drinlcwaterkan optreden door verstopte nippels, of
door een slechtewaterlcwaliteit.Maar ook omdat water- en voeropname niet gelijktrjdig geschiedenen de tijd tussen voeren en drinkwaterverstrekkingte lang is. Te weinig water drinken leidt tot meer

geconcentreerdeurine en verhoogdevochtonttrekking aan de mest.
Daarnaastvindt er door die sterke concentratiein de urine neerslag
van zouten plaats, die als witte troebelevloeistofzichtbaar wordt
aan het eind van het urineren. Zo'n zottneerslag leidt bij beren tot
verstoppingenvan de urineleiders en bij zeugen tot blaasontstekingen. Bij lacterendezeugen heeft een lage wateropname uiteraard
grote gevolgenvoor de melkproductie. En tenslotte kan een tekort
aan drinkwater leiden tot droogvoerimpaction(inklinken van de
maaginhoud).
Bij gespeendebiggen kan een lage wateropname tot zoutintoxicatie leiden met als gevolghersenverschijnselen.Van Leengoecl:
"Vergelijkbaar
met streptococcenmeningitis. I(rijgen de biggen
weer geleidelijkwater verstrekt, dan houden de verschijnselenop.
IGijgen de biggen echter ineens onbeperkt water, dan kan het leiden
tot vochtophoping in de hersenen ('hersenoedeem')."
Zurgendebiggen hebben, zeker als ze onvoldoendemelk kunnen
drinken, continue schoon drinkwater nodig. Zonder schoon drinkwater zullen zuigende biggen geen voer opnemen.
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