GOEDE WATERVOORZIENINGEN BELANGRIJK

Wat als
vervuiling in waterbak
snel terugkomt?
Hoogproductieve koeien hebben behoefte aan veel, schoon
en smakelijk water dat goed bereikbaar is. In de stal en ook
in de weide. Een goede wateropname begint bij schoon en
smakelijk water op de drinkplek. We zien in de praktijk dat
in schoongemaakte waterbakken de vervuiling snel terugkomt. Hoe komt dit? En wat is eraan te doen?
Er zijn verschillende risicofactoren die zorgen dat het water in
de bakken snel vervuilt. Zo is bekend dat op diverse plaatsen in
het waterleidingsysteem het water in contact kan komen met
micro-organismen of schadelijke gassen uit de mest. De kwaliteit van drinkwater bij de bron is dus niet altijd gelijk aan de
waterkwaliteit in de drinkbak. Waterleidingen en buffervaten
blijken vaker dan verwacht vervuild met een vieze aanslag (biofilm) of een afzetting van onder andere ijzer en mangaan.
Invloed op diergezondheid
Deze aanslag zorgt niet alleen voor beperking van de capaciteit
van het leidingnet, maar leidt ook tot bacteriologische verontreiniging van het water. De kwaliteit, smaak en reuk van het
drinkwater worden hierdoor negatief beïnvloed, waardoor de
runderen uiteindelijk minder water opnemen. Door een lagere
wateropname, zeker in een periode van hittestress, zal ook de
voeropname achterblijven. Daarbij is het belangrijk te weten
dat de jongste kalveren extra gevoelig zijn voor waterkwaliteit,
omdat de pensfunctie nog niet (voldoende) is ontwikkeld. Bij
melkkoeien kan de lagere voer- en wateropname resulteren in
een melkproductiedaling, verminderde weerstand en daaraan
gerelateerde diergezondheidsproblemen.
Vervuiling in de leidingen of het voorraadvat
Bij aangetoonde vervuiling van het systeem kan het reinigen
van het waterleidingsysteem een oplossing zijn. Uit marktonderzoek onder 349 melkveehouders blijkt dat slechts 9 procent
wel eens iets toevoegt aan het water om het leidingsysteem,
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eenmalig of permanent, te reinigen of schoon te houden (GD,
2019). De belangstelling hiervoor neemt in de melkveehouderij
geleidelijk toe.
Als vervuiling in de waterbak na schoonmaken snel terugkomt,
is het raadzaam om een watermonster te nemen en te laten
analyseren. Blijkt uit de uitslag dat het bronwater chemisch
niet in orde is? Achterhaal dan de oorzaak van de vervuiling.
Het kan bijvoorbeeld uitwijzen dat het nodig is om het water
(anders) te behandelen, onderhoud te plegen aan de filterinstallatie of het waterleidingsysteem te reinigen. Is het water
bacteriologisch niet in orde, dan kan dit aantonen dat het
nodig is om vaker de waterbakken te reinigen, het leidingen of
het voorraadvat te reinigen en te controleren wat mogelijk
andere oorzaken kunnen zijn.
Reinigen, wat zijn de mogelijkheden?
Neem vóórdat u het reinigen overweegt een watermonster en
laat het water analyseren via de Drinkbakcheck. Zo krijgt u
inzicht in welke parameters afwijken en kunt u op basis van de
wateruitslag samen met de specialist de beslissing nemen wat
de beste methode van reinigen is.

Met het wateronderzoek Drinkbakcheck krijgt u eenvoudig
inzicht in de daadwerkelijke kwaliteit van het drinkwater van
uw vee. Zo kunt u onder andere de leidingen en het voorraadvat controleren op vervuiling. Neem dan een watermonster bij de waterinlaat van de drinkbak. De
uitslag kan aantonen waaruit de vervuiling bestaat en bepaalt mede de beste
methode en reinigingswijze van leidingen.
Kijk voor meer informatie op
www.gddiergezondheid.nl/drinkbakcheck.
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Er zijn verschillende manieren om de leidingen (eenmalig of
continu) te reinigen, waaronder:
• Mechanisch: door het pulserend toedienen van water en
lucht kan de biofilm loslaten en uit de leidingen worden
afgevoerd.
• Spoelen: met een citroenzuuroplossing, gestabiliseerd waterstofperoxide of chloordioxide. Na het spoelen steeds goed
naspoelen met water voordat de dieren weer gaan drinken.
• Continue toevoeging: duurzame reiniging met een biologisch afbreekbaar desinfectiemiddel.
De praktische uitvoerbaarheid bepaalt voor een belangrijk deel
welke methode voor uw bedrijf geschikt is. Kiest u voor reiniging van het systeem, dan is deskundigheid vereist. Het gebruik
van reinigings- of ontsmettingsmiddelen in het waterleidingsysteem bij rundvee brengt risico’s met zich mee.
Praktijkvoorbeelden waarbij ondeskundig handelen tot grote
diergezondheidsproblemen heeft geleid, bevestigen dit.
Aandachtspunten bij het reinigen
• Laat eerst een watermonster uit de waterinlaat bij een
drinkbak in de stal onderzoeken via de Drinkbakcheck.
• Laat bij twijfel de kwaliteit van het water bij herkomst/de
bron onderzoeken.
• Bij eigen bronwater is onder andere beluchting en ontgassing van het water erg belangrijk om goed water in de
drinkbakken te hebben.
• Besteed het reinigen en doorspoelen van de leidingen uit
aan een gespecialiseerd bedrijf.
• Zorg dat tijdens het reinigen de dieren geen toegang hebben tot dit water.
• Zorg dat het vuil dat vrijkomt uit de leidingen tijdens het
reinigen wordt geloosd in de mestput of elders. Dieren
mogen dit vervuilde water in verband met risico op verstoring van de pensfunctie en risico’s voor diergezondheidsdproblemen niet drinken.
• Spoel het waterleidingsysteem na het reinigen/ontsmetten
goed na met schoon water vóórdat de dieren weer gaan drinken. Volg daarbij het advies van het gespecialiseerde bedrijf.
• Kiest u voor een permanente toevoeging aan water om de
leidingen schoon te houden? Zorg er dan voor dat het
waterleidingsysteem en eventuele voorraadvat schoon zijn
gemaakt, voordat met deze toevoegmiddelen wordt gestart.
MEER OVER
WWW.GDDIERGEZONDHEID.NL/WATER
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