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(herzicht va n beschikba rc watenegistratiesystemen
systemen per afdeling die doormelden naar voer/ktimaatcomputer, naar CDt, naar centrate computer of smartphone
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*A watermeter moet lage debieten aan kunnen: B digitale watermeters die via pulsen hun geËievens doorgieven aan de voer- of klimaatcomputer; C zeer nauwkeuriEle metinq: van
het waterverbruik per afdelinÉ: D wel zeer nauwkeuriÉje reÉistratie van aanweziEe dieren noodzaketijk: E noÉ geen analyse water/voerverhouding. op termijn (mogelijk) wet:
F koppeling met centrale pc; G diÊitate watermeters die vía pulsen hun Eleílevens doorgeven aan de centrale pc; H volumetrische watermeting,: I atarmerinÉ afwijkinÉen

De richtprijzen peÍ wateÍmeter zijn exclusief btw- De richtprijzen van de watermeters Íluctueren ondeÍ meeÍ dooÍdat ze wel of niet digitaal of
draadloos (met pulsêgever) zijn. Bijna alle bedrijven hebben wateÍmeteÍs in diverse prijsklassen.
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Al arm bij afwij kende
wateropname

IT een onderzoek van proefbe-
dri j i  Sterksel in 2010 kwam ge-
heel onverwacht naar voren dat
ziekte onder de dieren vroegti j-

dig is te traceren via het waterverbruik.
Tijdens dit onderzoek ging het verbruik
in een groot aantal hokken op onver-
klaarbare manier ineens naar beneden
en een week later hadden veel varkens
eenzijdige longontsteking (APP). Dit
geeft aan dat watermanagement een
goed middel kan zijn bij de bedrijfsvoe-
ring. Uit literatuur blijkt dat bij andere
ziektes het waterverbruik juist st i jgt.

Wil de varkenshouderij sturen mede op
basis van het watergebruik, dan moet op
voorname punten nog een ontwikkeling
piaatsvinden. Mart Smolders, bedrijfslei-
der van Varkens Innovatie Centrum
Sterksel (VIC), noemt eerst dat dan ei-
genlr jk op de waLerleiding in een afde-

ling, bij voorkeur van ieder afzonderlijk
hok, een goedkope, liefst draadloze wa-
termeter moet worden geplaatst. Deze
moet zijn gegevens leveren aan sofrware,
zodat er een koppeling is met de status
van de dieren in de afdeling. Daarnaast
zou er een koppeling moeten zijn met de
voer- en klimaatinstallatie. Het voerver-
bruik en het klimaat hebben namelijk
ook invloed op het waterverbruik.

Volgens Smolders is de interpretatie
van de gegevens op dit moment nog een
probleem. ,,Er moet nog een slag worden
gemaakt van de ruwe data uit het sys-
teem naar duidelijke managementinfor-
matie voor de varkenshouder."

VIC ziet daarin een enorme potentie,
maar waarschuwt dat veel data moeten
worden verzameld en geanalyseerd voor-
dat dit als hapklare managementinfor-
matie is aan te bieden.
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Systemen in ontwikkeling!
Een aantal bedrijven is bezig met het ont-
wikkelen van een water- dan wel water/
voermanagementsysteem. Alle waterre_
gistratiesystemen geven hun gegevens
door naar de voer- of klimaatcomputer,
naar de computergestuurde droogrroerin-
stallatie (CDI), de centrale computer of
de smartphon e (zie tabel). Enkele syste-
men kunnen deze gegevens ook analyse-
ren. Sommige hebben een alarmerings-
systeem dat waarschuwt bii overschrii-
ding van bepaalde waardes. gen enkel
systeem kan de voerlwaterverhouding
analyseren. Veel bedrijven die dit nog
niet hebben, geven aan hiermee bezig te
zijn.

Zo is Smits Techniek Breda bezig soft-
ware te ontwikkelen die het mogelijk
maakt dat draadloze watermeters per af-
deling via pulsen gegevens doorsturen
naar de voercomputer van de CDI. ,,Om
te zorgen dat de Fast V3-voercomDuter
deze gegevens kan uitlezen, gaan we de
sofware ervan uitbreiden met een voer/
waterwaarschuwingssysteem',, ontvouwt

B O E R D E R T J  9 7  -  n o .  2 a  \ 7 7  a W i t  2 0 \ 2 )

business & salesmanager John van Dru-
nen de plannen. Smits'systeem moet een
alarmmelding geven als de ingestelde pa-
rameters voor de voer/waterverhoudine
buiten de ingestelde marges vallen.

Voor iedere diercategorie zijn parame-
ters beschikbaar wat betreft de voerlwa-
terverhouding. Dit zijn vrij vaste gege-
vens. Van Drunen: ,,Bij varkenshouders
met relatief nieuwe stallen hoeven we
waarschijnlijk alleen maar de pulsgevers
te plaatsen, omdat daar al vaak analoge
watermerers per afdeling zijn aange-
bracht."

Opzetten database
Kewi Services is bezig met het opzetten
van een soortgelijk systeem. Eigenaar Er_
win van der Wielen hoopt met zijn
watermanagementsysteem bedrijven te
kunnen adviseren over het optimale wa,
terverbruik per diercategorie per afde-
ling. ,,Doordat we van veel bedrijven de
wateropnamegegevens gaan verzamelen
en deze kunnen analyseren, kunnen we
gericht adviseren. Tot nog toe weten var-

Watergift varieed naar leeftiid
en productie
Biggen net na het spenen moeten zo,n
2 liter water per dag hebben. Dat bete-
kent een verhouding voerlwater van 1
op 5. Als ze ouder worden, gaat de ver_
houding vaak naar 1 op 3.

Vleesvarkens aan het eind van de
mesterf en drachtige zeugen nemen
circa 10 l iter per dag. Bij die groepen
is de verhouding voerlwater dan 1 op
4. Lacterende zeugen kunnen 3O liter
water per dag aan, wat overeenkomt
met 1 deel voer op 4 à b delen water.

kenshouders van hun voeders tot twee
cijfers achter de komma de hoeveelheid
en de kwaliteit. Van water, dat twee tot
soms wel vijf keer meer wordt verstrekt,
weten we de hoeveelheid niet en kennen
we de kwaliteir soms ook niet.,'

Van der Wielen heeft een systeem be-
schikbaar waarbij het waterverbruik van
iedere afdeling via een draadloze digitale
watermeter naar de bedrijfs-pc of smart_
phone kan worden verzonden. Dit kan
het vroegtijdig opsporen van ziektes en
lekkages betekenen, maar ook dat de
technische resultaten verbeteren, bii-
voorbeeld door vroegtijdige signalering
van te lage wateropname van een kraam_
zeug.

Afwijkingen ontdekken
Fancom heeft een module, een zogehe_
ten dashboard, die kan worden toege-
voegd aan de sofrware van de centrale
computer. Deze waarschuwt de varkens_
houder bij een verstoorde voerlwaterver-
houding of als de wateropname te sterk
afwijkt van de vaste waterverbruikpatro-
nen per diergroep. Zodoende kunnen te-
kenen van ziekte onder de dieren ofvan
mogelijke groeiproblemen tijdig worden
ontdekt.

Volgens Fancom is het in de toekomst
zelfs mogelijk dat watermanagementsys-
temen de leidingen automarisch flushen
na een medicatiegift. Of dat ze semi-au-
tomatische (na autorisatie van de boer)
vaccinatie of medicatie inzetten aan de
hand van analyse van het voer/waterver-
bruik. Bij overmatig watergebruik als ge-
volg van drinken uit verveling (bij speen-
biggen bijvoorbeeld) zou via dit water-
managementsysteem de waterdruk op de
leidin gen automatisch kunnen worden
beperkt.

-
Dick van Doorn
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