drinkwater

Guillaume Counotte, veterinair toxicoloog en Wendy van de Streek, beeldredacteur

Goed drinkwater is een essentieel onderdeel van gezonde voeding. Een koe vreet
immers minder als zij geen, een matige of slechte kwaliteit water tot haar
beschikking heeft. Om ervoor te zorgen dat een koe voldoende water opneemt,
is het belangrijk dat het water smakelijk, beschikbaar en van goede kwaliteit is.
Of wateronderzoek nodig is, kunt u zelf beoordelen.

DRINKWATERMONSTERS
NEMEN

DRINKWATERMONSTERS BEOORDELEN
U beoordeelt de watermonsters op de volgende vijf kenmerken: geur, kleur, helderheid, bezinksel en ijzer. Voor elk kenmerk kunt u 0, 1 of 2 punten behalen. Als u
klaar bent met beoordelen, telt u de punten van de vijf kenmerken bij elkaar op. Het
water is geschikt als veedrinkwater indien: het totaal aantal punten per potje minimaal 7 bedraagt en het totaal aantal punten per potje niet lager is dan het puntenaantal van de vorige beoordeling. Voldoet u hier niet aan, laat dan uw water onderzoeken om te bepalen wat er aan de hand is. Zo kunt u tijdig de juiste maatregelen
nemen.

Referentiepotje
Vul een doorzichtig potje, dat met
water en zeep is schoongemaakt, met
leidingwater uit uw keukenkraan.

Watermonsters vullen
Vul per drinkbak voorzichtig een potje
met water. Bij open drinkbakken moet
u ongeveer 5 tot 7 centimeter onder
het water scheppen.

Geur
Draai de dop los en ruik aan het potje.
Goed drinkwater is geurloos. Laat bij
twijfel ook andere personen ruiken.

Kleur
Het water heeft totaal geen kleur
Het water is licht gekleurd
Het water heeft een duidelijke kleur

Helderheid
Het water is geheel helder
Het water is niet helemaal helder
Het water is ondoorzichtig

Bezinksel
Het water bevat geen deeltjes
Het water bevat een kleine hoeveelheid deeltjes (modder)
Deeltjes op de bodem
Kenmerk

20 min

Punten

Geur
Watermonsters
Sluit de potjes, schud even goed en
laat ze ongeveer 20 minuten staan.
Plaats de potjes in goed licht tegen
een witte achtergrond.
MEER INFORMATIE OP

Kleur
Helderheid
IJzer
Het water bevat geen ijzervlokken
Het water bevat een kleine hoeveelheid ijzervlokken
De bodem is bedekt met ijzervlokken

Bezinksel
IJzer
Totaal aantal punten
2 punten

1 punt

0 punten
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