Biofilm
Aan de binnenzijde van de drinkleiding vormt zich een
slijmerige laag met micro-organismen, de biofilm. De basis
van deze laag bestaat vaak uit neergeslagen ijzer of mangaan
deeltjes waarop zich bacteriën, schimmels en gisten hechten.
Toevoegingen aan drinkwater (o.a. vaccins, magere melk bij
de vaccinatie, antibiotica, vitamines, ontwormingsmiddelen,
zuren) bevatten bovendien stoffen die het ontstaan van de
biofilm en de groei van bacteriën en schimmels bevorderen.
Voornamelijk bij jonge kuikens wordt snel biofilm gevormd
omdat de stal in het begin van de ronde tot boven de 30°C
wordt verwarmd en het waterverbruik klein is. Dit vormt een
bedreiging voor de gezondheid van de kuikens door de aan
wezigheid van bacteriën in de biofilm. De biofilm in de lei
dingen kan de effectiviteit van drinkwatervaccins verminderen
waardoor een vaccinatie of medicatie niet of onvoldoende
aanslaat. De biofilm kan ook de buizen en drinknippels ver
stoppen en de doorstroming van het water bemoeilijken.

Waterbehandeling
Bij goed management hoort drinkwater van een goede kwali
teit. Die is niet alleen afhankelijk van de kwaliteit van het inko
mende water, maar ook van dat in de leidingen. De waterkwa
liteit aan de bron en die aan de drinknippel liggen vaak ver uit
elkaar. Beide moeten regelmatig gecontroleerd en aangepast
worden.

smakelijkheid te verhogen voor de dieren. Bij bacteriologische
vervuiling gaan de kuikens minder drinken, slechtere vertering
hebben en gaat er iets meer uitval zijn. Bij leghennen kun je
suboptimale productieresultaten hebben.
•

Spoel de leidingen regelmatig door, ook tijdens de ronde.
Spoel zeker na elke toevoeging van geneesmiddelen of
vaccins.

•

Voer een waterbehandeling uit tijdens de ronde. De
frequentie is afhankelijk van de specifieke situatie op het
bedrijf: temperatuur, bacteriële contaminatie, kwaliteit
van het inkomende water, toevoeging producten (vaccins,
additieven, vitaminen, medicatie).

•

Tijdens de leegstand kun je agressiever behandelen, met
een voldoende lange inwerktijd en hoge dosering van de
reinigings- en ontsmettingsproducten om zo zeker de
(volledige dikte) biofilm mee te verwijderen.

•

Mogelijke producten zijn chloor, chloordioxide, waterstof
peroxide, organische zuren, koperzilverionisatie, ozon,
combinatiepreparaten … De werking van vele producten is
afhankelijk van de pH, temperatuur en/of hardheid van het
water.

•

Je kunt de chemische producten combineren met een
pulseerapparaat of ultrasone trillingen om de biofilm te
verwijderen.

•

Na behandeling moet het watersysteem goed worden
doorgespoeld om eventueel restanten product en restan
ten losgekomen biofilm volledig te verwijderen.

•

Op elk bedrijf moet een afweging worden gemaakt tussen
het beperken van de ziekterisico’s en de behandelingskos
ten. Overleg hiervoor met je dierenarts.

Waterkwaliteit inkomend water
Kijk eerst de waterkwaliteit aan de bron na. Indien de chemi
sche of fysische waterkwaliteit niet beantwoordt aan de eisen,
kun je een waterbehandeling overwegen. Voor leidingwater
en diep grondwater zal in sommige gevallen ontharding of
ontijzering nodig zijn. Ondiep grondwater, hemelwater en
oppervlaktewater moet je behandelen alvorens je het inzet
als drinkwater voor kippen. Verschillende producten en tech
nieken zijn mogelijk voor de ontsmetting van water waar
onder chloor, chloordioxide, waterstofperoxide, elektrolyse,
UV-straling, hittebehandeling, ozon, omgekeerde osmose.
Welke technieken nodig en mogelijk zijn, moet per bedrijf be
keken worden.

Reinigen/ontsmetten leidingen
Het is belangrijk dat de waterkwaliteit ook nog aan het einde
van de leidingen goed blijft zodat alle dieren water van vol
doende kwaliteit te drinken krijgen. In de leidingen kan name
lijk een biofilm ontstaan die kan zorgen voor een hoog aantal
bacteriën, schimmels en gisten en voor verstopping van de
nippels.
Het reinigen van de leidingen heeft als doel de bacteriologi
sche druk te verlagen, de biofilm te verwijderen en bijgevolg de

De website www.watertool.be van Inagro geeft uitgebreide
informatie over de verschillende parameters van een watera
nalyse en over de technieken die de waterkwaliteit kunnen
verbeteren.
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