Schoon en Toegankelijk Water
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Thema: Precisie productie

Verbeterde gezondheid en productiviteit van varkens,
samen met lager antibioticagebruik en kosten, zijn de
resultaten van het gebruik van een
waterzuiveringssysteem en voldoende toegangspunten
voor water. Deense varkensboer Jens Ole Bladt heeft een
waterzuiveringssysteem van Danish Clean Water (DCW) geïnstalleerd om schoon
water te garanderen en de vorming van biofilm in opslagfaciliteiten te voorkomen
in de pijpleidingen en drinkbakken.
Het systeem levert een biologisch afbreekbaar ontsmettingsmiddel dat de
aanwezigheid van pathogene bacteriën vermindert en het middel is goedgekeurd
voor drinkwater voor productiedieren.

Wat is een biofilm?
Naarmate microben groeien, hechten ze
zich vast op natte oppervlakken in de
water distributiesysteem. Ze
beschermen zich van desinfecterende
middelen door vorming van een biofilm.
Een biofilm bevat een groep bacteriën
binnen een polymeerslijm dat hechting
garandeert naar het pijpleidingen.

Beste stalpraktijk- Geautomatiseerd waterzuiveringssysteem
Naast het gebruik van het volledig geautomatiseerde waterzuiveringssysteem, zijn
er ook een aantal van praktische maatregelen die zijn genomen om te zorgen dat
schoon water consistent wordt verstrekt.

Kosten-Baten analyse
De volgende resultaten zijn
berekend op basis van de
gegevens van de boerderij en het
InterPIG-model:
Sterfte bij gespeende biggen en
vleesvarkens afgenomen met 1%.
Bij gespeende biggen en
vleesvarkens was de
gewichtstoename waren 10% en
5% hoger.
Voederconversie was 3% beter
door beter gebruik van voer.
Jens meldde 10% verminderde
ziekte met diarree, wat resulteerde
in lagere veterinaire kosten dat
geschat wordt op een afname van
10%.
Extra onderhoudskosten van het
systeem werden geschat op 0,055
€ per m³ water.

Op basis van deze aannames zijn
Water voor pas gespeende varkens wordt gegeven met voedertroggen en
de variabele productiekosten
systematische controles vindt meerdere keren per dag plaats om ervoor te zorgen
afgenomen met 2,84% en de vaste
dat schoon water toegankelijk is voor elk varkens. Ook worden de troggen minstens kosten daalden met 3,51%.
één keer per dag systematisch schoongemaakt.
De totale kosten waren 3,06%
Wanneer de varkens ouder zijn, worden de troggen uitsluitend gebruikt voor nat
lager als gevolg van het
voer, maar twee drinktroggen zijn aanwezig in elk hok (28-30 varkens per hok), wat
watersysteem: € 1,40 / kg versus
een verdubbeling is van het aantal troggen dat normaal geadviseerd wordt voor dat € 1,36 / kg slachtgewicht.
aantal varkens.
De leverancier van het systeem berekent de bedrijfskosten op 0,10 - 0,50 DKK per
m³ water.

Extra informatie
Jens 'boerderij had al een hoge standaard voor hygiëne, dus op boerderijen met iets
lager normen voor de waterkwaliteit, kan de impact van dit watersysteem zelfs nog
groter zijn groter.

Verder onderzoek & Project
Links
https://www.eupig.eu/
Link naar technisch rapport
Neem contact op met Claus
Hansen van Denemarken voor
meer informatie
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