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De Stichting Duurzaam Kwaliteits Vtees (SDKV) presenteerde tijdens het symposium Serious Farming in het Brabantse Nistelrode

de eerste resultaten van haar onderzoek. SDKV wit naar een varkenshouderij met respect v0or mens, dier en milieu. 0m dit doel te

kunnen bereiken, heeÍt SDKV samen met Vewi Techniek BV onderzoek gedaan naar 0.a. drinkwaterkwaliteit en de inzet van probiotica.

Tijdens het symposium kwamen de bestuursleden van SDKVaan hetwoord,

maar ook enkele studenten die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van

de onderzoeken en astrona ut And ré Kuipers. Hij vertelde over zijn ervaringen

als astronaut en schiep hierbij verbinding met de kleine leefomgeving

waarin varkens leven.

Uit het onderzoek - dat werd gehouden op acht va rkenshouderijbed rijven -
zijn 3z verschillende aandachtspunten naar voren gekomen. Tijdens het

symposium is een selectie van negen punten uitgelicht.

Verbruik en doorstroming
Bij de start van het onderzoek Serious Farming medio zotzlag de focus

op drinkwaterkwaliteit en -kwantiteit van diverse drinkwatersystemen.

Geconcludeerd kan worden dat drinkwater schoon het bedrijf binnenkomt,

maar afhankelijk van de manier van aanbieden sterk wordt verontreinigd

op dierniveau (zie grafiek). Hoe hoger de doorstroming van de leiding, hoe

beter de microbiologische drinkwaterkwaliteit van het water is. Bij zuigende

biggen ligt hier een punt van aandacht. Zij beginnen volgens het onderzoek

vanaf dag 7 met het opnemen va n water. Dit water staat langer da n een week

stil in de waterleiding en warmt op tot afdelingstemperatuur. Dit is funest

voor de drinkwaterkwaliteit en voor de gezondheid van de zuigende biggen.

Het waterverbruik van gespeende biggen liet grote verschillen zien tussen de

verschillende drinkwatersystemen. Na analyse van z4-uurs video-opnamen

werd duidelijk dat vermorsing hier een rol speelt. Door het waterverbruik te

meten en de vermorsing op te vangen, werd duidelijk dat watervermorsing

uiteen liep van 33; procent bij een bijtnippel (debiet 5oo ml/min) tot
23,6 procent bij een bijtbalnippel (debiet 5oo ml/min). Door het reduceren

van het nippeldebiet tot z5o ml/min kon de vermorsing verder gereduceerd

worden tot zo,9 procent.

Met diverse feeders kan de vermorsing nog verder gereduceerd worden

omdat het gemorste water via het voer weer opgenomen wordt. Om

te weten wat het best passende nippeldebiet is, is onderzocht wat de

slikcapaciteit van een varken is. Onderzoek met een open drinkwater-

voorziening liet zien dat de slikcapaciteit voor varkens van 6, z5 en tzo kg

op respectievelijk rzz, r.o93 en 2.835 ml/min is.

Ook is er onderzoek gedaan naar de drinkwatertemperatuur. Er bllkt gemid-
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deld 8"C verschil te zitten tussen de watertemperatuur van het eerste en

laatste hok van een afdeling, waarbij de watertemperatuur bij het laatste

hok ongeveer gelijk is aan de afdelingstemperatuur.

Probiotica in de stalomgeving
Resistentieontwikkeling is de laatste jaren reden van veel negatieve publi-

citeit voor de agrarische sector. Het gebruik van antibiotica en chemische

reinigings- en desinfectiemiddelen kunnen bijdragen aan dit probleem.

Door het gebruik van probiotica wordt er om een andere manier van

denken gevraagd, namelijk bacteriën beheersen in plaats van doden. Door

toediening van probiotica in de stalomgeving is binnen Serious Farming

onderzocht of de kiemdruk van pathogene kiemen o.a. op staloppervla kten

en in stallucht gered uceerd ka n worden. Ook wordt er gemonitord of de inzet

van probiotica de MRSA overdracht van varken op mens kan voorkomen.

De eerste voorzichtige resultaten in het langlopende onderzoek naar de

inzet van probiotica in de stalomgeving laten een verlaging van de patho-

gene kiemdruk in de stallucht zien. Hetzelfde geldt voor het bacterieel

evenwicht op staloppervlakten. Een goede toediening van de probiotica,

een accurate dosering en een goede stalhygiëne lijken hier van essentieel

belang in de succesfactor.

Conclusie
ln het algemeen kan geconcludeerd worden dat varkenshouders nog te weinig

bedrijfsprocessen monitoren. Er is weinig inzicht in drinkwaterkwaliteit,

wateropname, vermorsing, resultaat van reiniging en/of desinfectie. Meer

kennis en monitoring is dus noodzakelijk. In het komende half jaar zullen

meer resultaten van het onderzoek Serious Farming naar buiten worden

gebracht, waaronder die van het onderzoek op VIC Sterksel met betrekking

tot de optimalisatie van het aanbieden van voer en drinkwater bij gespeende

biggen door middel van een nieuw type feeder.

Het onderzoek en symposium zijn mede mogelijk gemaakt door de saner'-

werkingspartners van SDKV en Vewi Techniek BV, het Europees landbc'',',-

fonds voor plattelandsontwikkeling, ZLTO, Rabobank, Stuu rgroep La'tl3',"
lnnovatie Brabant (LlB), PIP Animal, Brabant Water, HAS Hogeschco e' (:,',

Services BV.
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Bronwater komt in goede kwaliteit btnnen, maar wordt gaandeweg in het

systeem vervuild.Vooral drinkbakles zijn een bron van besmetting

Bij biggen valt er nog veel te verbeteren in waterkwaliteit.


