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Test zelf snelen eenvoudig de waterkwaliteit
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WwWwWwWww varkens
vaak niet optimaal
Er mankeert nogal eens iets aan het water dat varkens te

drinken krijgen. Vaak gaat het pas in de stal mis met de

waterkwaliteit. Slecht aangelegde en vuile leidingen kunnen de

waterkwaliteit danig aantasten. Het doseren van medicijnen via

de waterleiding werkt vervuiling in de hand.

Water is het belangriikste voedingsmiddel
voor varkens. Een varken drinkt meer dan
twee keer zo veel als hij eet. Een zogende
zeug bijvoorbeeld drinkt per dag gemiddeld

meer dan 20 liter water. Een prettige bij-
komstigheid is dat water verhoudingsgewijs
goedkoop is. Toch gaat er nogal eens wat
mis als het om water gaat.

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) in
Deventer onderzoekt jaarli jks duizenden
watermonsters. En jaar op jaar komt daaruit
naar voren dat drinkwater voor varkens, en
ook voor ander vee, in veel gevallen niet
voldoet aan de normen voor gezond en veil ig
drinkwater. Ongeveer een derde van de inge-
zonden watermonsters kri jgt na onderzoek

de kwalif icatie 'minder geschikt als drinkwa-
ter' of zelfs 'ongeschikt'.

Verreweg de meeste watermonsters die de
GD van varkenshouderijbedrijven onderzoekl
zijn monsters van water uit eigen bronnen.
De IKB+eglementen verplichten varkens-
houders met een eigen bron om jaarli jks

een watermonster te laten onderzoeken.
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Het gaat hier om monsters die bij de bron
zijn genomen, voordat het water de stal in
gaat. Afwijkingen die de GD bij bronwater
soms vindt, zijn: te hoge gehaltes aanijzer,
mangaan, natrium en H2S. Soms is ook de
hardheid van het water een orobleem.

,,Schoon water bij de ingang van de stal
betekent niet altijd dat de dieren ook schoon
water te drinken krijgen. Wat dat betreft, zou
de |KB+egeling wel iets uitgebreider mogen
zijn", zegt Guillaume Counotte, chemicus en
toxicoloog in dienst van GD. ,,00k als bedrij-
ven gebruikmaken van leidingwater, waarbij
je mag uitgaan van een goede kwaliteit, vin-
den we bij onderzoek van in de stal genomen
monsters in 30 tot 40 procent kwaliteitsaf-
wijkingen. Meestal is er dan sprake van een
bacteriële verontreiniging."
Counotte constateert dat.het sinds een aan-
tal jaren wel iets beter gaat meJ de kwaliteit
van het drinkwater in stallen. ,,Maar helaas
zet die verbetering niet echt door. Dat we
slechts 67 orocent van alle.monsters kunnen
kwaÍificeren als 'geschikt' is natuurlijk veel te
weinig."
Het bedrijf Kewi Services in Heesch (N.-Br.)

adviseert onder meer varkensllouders over
de aanleg van drinkwatersystemen in stallen.
,Volgens directeur Erwin van der Wielen is er

,op dit vlak de afgelopen tientallen jaren veel
fout gegaan. ,,De drinkwatervoorziening in
ide meeste stallen is vergelijkbaar met die bij
mensen een eeuw geleden.'Drinkwater van
onvoldoende kwaliteit zorgde er toen voor
dat ziekten als cholera welig tierden", vertelt
Van der Wielen.

rVieze breektank
iDe laatste tientallen meters tussen de ingang
,van de stal en de drinknippel in het varkens-
hok hebben vaak Íuneste gevolgen voor de
,kwaliteit van het drinkwater. Meerdere facto-

,ren lijken daarbij een rol te spelen. Van der

lWielen: ,,Bij gebruik van leidingwater gaat het

lvaak al mis bij de zogenoemde breektank.
jDat is een voorziening die verplicht aanwezig
lmoet ziin om te voorkomen dat water uit de

lstal op enig moment kan terugstromen in

lhet waterleidingnet. lk krijg soms breektanks

londer oeen die al zeker twintig jaar niet

lzijn schoongemaakt. Schimmels, gisten en
lbacteriën hebben daar alle ruimte om te
igroeien."

Qok het leidingstelsel in de stallen speelt

een grote rol. Dit bestaat vaak vooral uit
kunststof. Pvc wordt het meest gebruikt,
maar soms kom je in stallen ook goedkopere
tyleenleidingen tegen. Uit onderzoek van
kwaliteitszorgbedrijf Kiwa bleek enkele jaren
geleden dat in tyleenleidingen de kans op
het ontstaan van een zogenoemde biofilm
100 keer zo groot is als in waterleidingen
van koper of roestvrijstaal. Een biofilm in
een waterleiding ontstaat als bacteriën gaan
groeien op vuildeeltjes die aankoeken tegen
de wand van de leiding."

,,00k in pvcJeidingen ontstaat sneller een
biofilm dan in koperen of roestvrijstalen lei-
dingen, maar de kans daarop is toch de helft
kleiner dan in tyleenleidingen. Counotte: ,,Daar
komt bij dat we in stallen veel tyleenleidingen
zien die niet aan minimale kwaliteitsnormen
voldoen. Deze leidingen zijn poreus voor gas-
sen, met name C02. Hierdoor krijgt bacte-
riegroei in zulke leidingen veel kans. Gebruik
altrjd tyleenslangen met een hoge dichtheid;
kwaliteitsaanduiding HD 80 of HD 100."

Lage druk
Volgens Van der Wielen van Kewi Services is
het werken met lagedruksystemen fnuikend
voor de waterkwaliteit. Het is gebruikelijk om
in varkensstallen te werken met een water-
druk die varieert tussen de 0,1 en 1 bar. ,,We
hebben proefondervindelijk vastgesteld dat
bij een lage waterdruk inslag van lucht in de
waterleiding onvermijdelijk is. De lucht komt
in de waterleidingen via de drinknippels op
het moment dat de varkens drinken. Samen
met lucht komen dan vuil en kiemen in het
leidingenstelsel terecht. De gevolgen laten
zich raden."

,,De aanwezigheid van zuurstof, water en
een temoeratuur van ruim boven de 20
graden betekenen voor diverse ziektekiemen
de ideale omstandigheden om zich flink te
vermeerderen. We hebben in praktijksituaties
allerlei ongewenste kiemen in de waterleiding
aangetoond. Van clostridium en coli-bacteri-
en tot antibioticaresistente MRSA-bacteriën."
Volgens Van der Wielen is een waterdruk van
minimaal 3 bar noodzakelijk om ongewenste
luchtinslag te voorkomen. Dode hoeken
of stukken leiding die (tijdelijk) niet worden
gebruikt, zijn ook risicofactoren. ,,Als water
stilstaat in een leiding, kan er ammonium ont-
staan. Onder invloed van bacteriën kan deze
ammonium worden omgezet in nitriet. Dat &
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s een zeer giftige stof die ernstige gevol-
gen kan hebben als het water uiteindelijk
loch door varkens wordt gedronken", zegt
Counotte.
/olgens Van der Wielen blijkt uit praktijkon-

derzoek dat stukken leiding zonder dage-
ijkse doorstroming een broedplaats zijn voor
ongewenste kiemgroei.

Medicijnen in water
Doordat gemedicineerde voeders vrijwel niet
meer verkrijgbaar zijn, kiezen varkenshou-
'lers vaker voor het toedienen van medicij-
nen via het drinkwater. Voor de waterkwaliteit
s dat geen gunstige ontwikkeling.
Het toevoegen van medicijnen draagt bij aan
ret ontstaan van vervuilingen en de groei van
bacteriën en schimmels in'het watêr. ,,ïoe-
/oegen van antibiotica aan het water, doodt
Ce aanwezige bacteriën in het leidingstelsel.
De stervende bacteriën scheiden gifstoffen

uit en die komen in het water terecht. Gifstof:
fen en bacterieresten vormen een voedings-
bodem voor schimmels die op hun beurt
ook weer gifstoffen uitscheiden. Varkens zijn
gevoelig voor dergelijke toxineswaardoor
de gezondheidsproblemen in de stal juist

kunnen toenemen in plaats van afnemen",
aldus Counotte.

Reinigen leidingen
Reinigen van de waterleiding na het toepas-
sen van een medicatie is noodzaak om
cngewenste gevolgen van medicijntoevoe-
gingen te voorkomen. ,,We lichten regelmatig
uarkensbedrijven door en zien dan vaak
iat het op dit punt misgaaf', zegt Joost
Straafhof van JSWater in 's Hertogenbosch.

,Direct na een medicijnbehandeling moet
:en reinigingsbeurt volgen. Dat gebeurt lang
riet altijd. Deels komt dat door gebrek aan
Ciscipline. Maar we zien ook dat reiniging er
soms bij in schiet omdat de doseerpomp al
rueer in gebruik is voor een medicijnbehande-
ing bij een andere afdeling", aldus Straathof.
lij adviseert bedrijven om twee doseerpom-
rcn te installeren, zodat reinigingsbeurten
ninder snel in het gedrang komen. ,,Naast
'einigen na iedere medicatie is het zinvol om
,vekelijks 1 of 2 dagen een reinigingsmiddel
ioe te voegen aan het water. Dat moet een
rast onderdeel zijn van het werkprotocol",
stelt wateispecialist Straathof. Hij is ook

voorstander van het registreren van het
waterverbruik per afdeling. ,,Afwijkingen in
het verbruik kunnen een indicatie zijn voor
problemen met de waterkwaliteit, verstopte
nippels of ziekte."

Etfect meten '
Dat varkenshouders zich insoannen voor
de waterkwaliteit door regelmatig de
leidingen in de stallen te spoelen met een
reinigingsmiddel, is in de ogen van Van der
Wielen vaak'water naar de zee dragen'. ,,De
aanwezigheid van een verre van optimaal lei-
dingstelsel met stukken doodlopende leiding
enzovoorts, zorgïer voor dat de werkzaam-
heid van een reinigingsmiddel in de meeste
gevallen onvoldoende is."

,,Vervuiling in de leidingen zorgt er vaak
voor dat het reinigingsmiddel al is uitge-
werkt voordat het middel het einde van de
stal bereikt. Hardheid van het water, pH
en temperatuur zijn ook van invloed op de
werkzaamheid van waterverbeteraars."
Van der Wielen adviseert om bij inzet
van reinigingsmiddelen met teststrips op
verschil lende olekken te controleren of er
werkzame stof in het water aanwezig is: bij
de doseerpomp, halverwege, en aan het
einde van het leidingstelsel.
Een aantal varkenshouders heeft de
afgelopen jaren geïnvesteerd in aparte
watercircuits voor drinkwatervoorziening
en medicijnentoediening. Soms ligt er zelfs
nog een derde leiding die wordt gebruikt
om water met zuren te kunnen verstrek-
ken. Van der Wielen vindt dit geen goede
aanpak. ,, ln de leidingen voor medicijnen en
zuren staat het water vaak wekenlang stil.
Zodra ze in gebruik worden genomen, komt
er 9 van de 10 keer'koffie' uit. Dat is zeer
risicovol."
Van der Wielen is voorstander van één
goed aangelegd leidingenstelsel, bij voor-
keur van roestvrijstaal, waar het water met
een druk van 3 tot 4 bar door stroomt. ,,Als
je het helemaal goed wilt doen, combineer
je een dergelijk drinkwatersysteem met een
automatisch spoelsysteem dat dagelijks
zorgt voor het doorspoelen van de leidin-
gen."  t
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