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Waterverbruikis management-kenmerk

EDRIJFSLEIDER
Mart Smolders
van het VarkensInnovatie Centrum (VIC) in Sterkselmaakt
zich zorgen.De drinkwaterkwaliteit op varkensbedrijvenis vaak ver onder de maat. Wetenvarkenshoudersdat?
Nee,zegtSmoldersmet nadruk.Van de
duizendenbezoekersdie het proefbedrijf
jaarlijks ontvangt, stellener maar weinig
vïagen over drinkwater. Water kost namelijk niks, is zijn verklaring.
Smoldersspreektover'eenonzichtbare
sluipmoordenaar'.Slechtdrinkwater kan
vergaandeinvloedhebbenop groei,aantal biggen en uiwal. Ikijgen varkensmet
het water ziektekiemenbinnen, dan hebben anderemaatregelenom de gezondheidsstatuste verhogenminder effect.
Vooral gespeendebiggen lopen gevaar,
vanwegehun kwetsbaarheiden door de
in de leidingen.
lagedoorstroomsnelheid

Smolders snapt best dat de sector weinig aandacht besteedt aan het thema.
Trouwens, ook het innovatiecentrum zelf
doet er nog onvoldoende mee. Sinds begin ditjaar staat het onderwerp hoger op
de agenda. De bedrijfsleider pleit voor
meer onderzoek naar de relatie tussen
waterkwaliteit en rendement. Want harde cijfers leiden tot bewustwording en
vervolgens tot actie. ,,ln Sterksel zijn we
natuurlijk al langer met gezondheid bezig. De aandacht ging de laatste tienjaar
vooral uit naar interne en externe contactstructuren en naar algemene hygiëne
in en rond stallen. We kwamen een lek
op het spoor: de waterkwaliteit. Vandaar
dat we onze pijlen daar nu op richten."
Matig effect reinigingsmiddelen
Volgens ex-varkenshouder Erwin van der
Wielen, tegenwoordig eigenaar van Kewi

. . 8 O O ) Bij speenbiggenmoet
DN
R I N K TJ A A R L I J KIS
E E NV L E E S V A R K E
L I T E RE N E E NZ E U GO N G E V E E7R. O O OL I T E R . de opbrengstuit de drink-

traat mag niet boven respectievelijk2, 1 en 200 mg
nippelsrond de 500 ml per per liter liggen.Het kiemminuut liggen.Het aanbie- getal mag niet boven de
den van water in bakjes
100.000uit komen.
kan leidentot eenbetere
) De doorsnedevan de
I Zorg ervoor dat zeugen per minuut of meer.
waterleidingenmoet bij de
in de kraamstalvoldoende ) Controleerde waterop- start.Uit onderzoekblijkt
wateropnamepassen:vooÍ
drinken. De waterbehoefte namegedurendede eerste dat het maximumaantal
zeugenis 40 millimeter
dagenna het biggen.Is de dierenper nippelligt op
van eenlacterendezeug
kwaliteit onder de maat
10.Jongebiggendrinken
doorsneenodig, in afdelinligt tussende 20 en 30 li
gen met biggen en vleeshet makkelijkstmet geter per dag.De behoefteis dan drinkt de zeugminstrektehals.ln hoogtever- varkensvolstaat20 milliafhankelijkvan het aantal der, en daardoordaalt
stelbarenippelsverdienen meter.
haar melkproductie.
biggen,de staltemperadaaromde voorkeur.
tuur en de hoeveelheiden ) Dragendezeugenheb) Gebruikleidingenvan
ben een waterbehoefte
) Controleerregelmatig
kunststofof roestvaststaal,
kwaliteitvan het voer.
de kwaliteit van het drink- maak spoelkranenin de
) De nippelsin de kraam- van 8 tot 12 liter per dag.
water, ook bij gebruikvan hoofd-en afdelingsleidinEen tekort aan water kan
staldieneneenflinke waleidingwater. Het gehalte gen,en voorkom'dode'
leidentot infectiesaande
teropbrengstte hebben.
ammonium. nitriet en nileidinggedeelten.
urinewegen.
Het richtgetalis 2,5 liter

Goed wateÍ is cruciaal
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Services, een onaftrankelijk adviesbureau
op het gebied van drinkwater en veevoer,
geeft meer dan de helft van de varkenshouders een vermogen uit aan reinigingsmiddelen om de kwaliteit van het water
in de leidingen te verbeteren. ,,Vaak met
matig resultaat. De basis van het verhaal
is namelijk een goed aangelegd drinkwatersysteem.Pas dan heeft het zin om reinigingsmiddelen in te zetten."
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Onrustbarende cijfers
De Gezondheidsdienstvoor Dieren (GD)
onderzoekt veel watermonsters. Het gaat
langzaam de goede kant op, maar de situatie is nog steedstamelijk onrustbarend. Volgens de meest recente cijfers
was 6 procent van de monsters ongeschikt als drinkwater. Een kwart kreeg
hetpredikaat minder geschikt, 67 procent was geschikt. Kortom, op grofweg
een derde van de bedrijven is extra aandacht nodig voor waterkwaliteit.
GD keurde het water vooral af op ammoniumgehalte en hardheid. Het nitrietgehalte is regelmatig te hoog. De bacteriologische kwaliteit is vaak afwijkend,
terwijl het E. coligetal meestal nog wel
goed is. Dat wijst op een slechte hygiëne
rond water en omgeving. Nitraat is zelden nog een probleem.
Cijfers van Kewi geven aan dat 95 procent van de monsters (genomen op dierniveau) ongeschikt zijn als drinkwater.
Vaak is sprake van ziekteverwekkende
bacteriën als E. coli, streptokokken en
stafylokokken.
Doodlopende leidingi
Terug naar Smolders. Hij trekt uit de GDcijfers en uit zijn praktijkervaring de conclusie dat het drinkwater op veel bedrijven van onvoldoende kwaliteit is. Het
gaat op allerlei punten fout. ,,In veel stallen zitten stukken doodlopende leiding.
Als het water stilstaat in een klein stukje
leiding, kan dat het hele watersysteem
verontreinigen."
Een te ruime leidingdiameter is een andere oorzaak. De waterdruk is dan laag,
de doorstroming te traag. Bacteriën vermenigvuldigen zich razendsnel. Dat
geldt ook bU watersystemenmet te weinig mogelijkheden om te spuien en Le
spoelen. Staat de afdeling een week leeg,
dan kan dat vervelende gevolgen hebben
voor de volgende speenbiggen.Smolders: ,,Die drinken dan twee of drie dagen water dat een tijd heeft stilgestaan.
Vies water dus, een slechte start."
Dan het materiaal van de leidingen
zelf .lnijzeren leidingen kan corrosie
ontstaan, zegt Smolders. Dat leidt weer
tot aangroei van bacteriën, zeker als de
doorstroming gering is. Hij raadt varkenshouders aan de waterkwaliteit regelmatig te laten onderzoeken. Het heeft
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Dunneïvs'leiding met hoge wateÍdÍuk
HansVerhoevenorobeert
met zun Dedrutvooropte
lopenbij alle aspectenvan
duurzaamproduceren.Verbeteringvà de drinkwaterkwaliteithoort daarzeker
bij. ,,Ik kom er steedsmeer
achterdat drinkwatereen
blackbox is in onzesector.
We denkenveel te weten,
maarlopensteedsachterde
feitenaan.Met alle gevolgen
van dien voor de gezondheidvan onzedieren."
Driejaar geledenvernieuwde hij het hele watersysteemop zijn bedrijf. Alle

leidingen zijn vervangendoor
buizenvan pvc en roesrvaststaal.Hij maaktehet systeem
volledig gesloten.Toch bleek
de kwaliteit van het water bij
de analysevan monstersonvoldoende.Verhoeven:,,De
doorstromingis gewoonte
laag.Daardoorkunnenbacteriën en anderekwalijke stoffen neerslaan.Hebje niet de
mogelijkheidom te spuien
- en dat is bij ons het geval *
dan kunje wachtenop gezondheidsproblemen."
In samenwerkingmet Kewi
Servicesinstalleerdehij in

rwee afdelingengespeende
biggeneennieuw systeem.
De essentie:dunneleidingen
(15 mm) van roestvaststaal
onderhogewaterdruk (3-4
bar), eenautomatische
spuiinstallatie met tijdklok, en
waterbesparende
drinknippelszonderbakjesdirectaan
de hoofdleiding.Water- en
voergift zijn volledig geschei
den van elkaar.

Hoge druk houdt vuil weg
Een recenteanalysewijst
uit dat de kwaliteitvan het
drinkwater aan de nippel
vergaandis verbeterd.VolgensVerhoevenis de hoge
druk de belangrijkstereden
voor het succes.,,Doorde
hoge druk kan er geenlucht
meer het systeembinnendringenvia de nippel.En ook
geenvoerresten."
f; De extrakostenvan het inzijn
! novatievewatersysteem
I volgensde Brabantsevar3 kenshoudergoedte behapÍ
met gangË pen 1nverSeluKrng
3 bare,nieuw aante leggen
.' systemen.De spui-installatie
Ë is in feite de enigeextra kosó tenpost.Verhoeven:,,In het
P kadervan eenbeteredierge(51).Woonplaats:
Naam:HansVerhoeven
Valkenswaard
zondheidmoet eenvarkens(N.-Br.).
Bedrijf:28Ozeugen,1.400 vleesvarken
s. VeÍhoeven houder dat er voor over
zetzirnvarkensaf onderMilieukeur.
hebben."

weinig zin om een monster te nemen bij
het begin van het systeem.,,Tussenbron
en nippel kan nog van alles fout gaan."
Leren van pluimvee-management
Van der Wielen constateert dat er veel
middelen op de markt zijn om de waterkwaliteit te verbeteren. Chemische middelen kunnen de smaak negatiefbeïnvloeden, bijvoorbeeld als ze de pH verlagen. ,,Bij jonge biggen die net beginnen
te drinken, kan dat fataal uitpakken.
Minder water betekent ook minder voer.
De technische resultaten dalen."
Hij wijst ook op de hoge temperaturen
die hij vaak in het walersysteem in varkensstallen meet. De watertemperatuur
bij de nippel is geregeld boven de 25 graden. Dat drukt de consumptie.
Volgens de adviseur kijken varkenshouder en installateur bij de aanleg van het

watersysteem vooral naar functionaliteit,
en minder naar waterkwaliteit. ,,Jammer, want de doorstroming is een van de
meest cruciale factoren. Wie zijn dieren
op een natuurlijke manier kwalitatief
goed drinkwater wil aanbieden, moet het
probleem bij de bron aanpakken. Dat kan
betekenen dat het watersysteem opnieuw moet worden aangelegd."
Bedrijfsleider Smolders van het MC in
Sterksel constateert dat pluimveehouders meer gespitst zijn op waterkwaliteit
dan varkenshouders. Veel van hen gebruiken water als management-instrument. Zij meten hoeveel water de kippen
drinken, en komen er zo snel achter als
er iets schort aan de gezondheid van de
dieren. Daar kunnen varkenshouders
nos wat van leren."
Aatt van Cooten
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