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TOEPASSING

Het zeugenbedrijf van de familie 

Bordau wordt gerund door twee 

broers, Benoît en Matthieu. 

Op dit zeugenbedrijf worden ook de 

vleesvarkens deels afgemest. 

De Konax Agridos wordt op het 

volledige waterleidingnetwerk 

ingezet

Locatie : Komen

Welk type water gebruiken jullie? 

Benoît: Het meeste water dat gebruikt wordt is (diepte) drainagewater, de 

buizen zitten op een diepte van 4 meter. In de zomer is dit uitzonderlijk 

onvoldoende en dan vullen we aan met een peilput vanop 20 meter diepte. 

Het gemiddeld verbruik op ons bedrijf bedraagt 50 m³ per dag. 

Waarom vinden jullie het belangrijk dat jullie water wordt 
behandeld? 

Benoît: We vinden dit belangrijk omwille van de hoge gezondheids-status 

die wij nastreven, water is een essentieel onderdeel hiervan, de dieren 

drinken zeer veel en we willen zeker zijn dat dit water van goede kwaliteit 

is. Voor het Certus label nemen we jaarlijks een staal, we doen dit altijd 

aan het verste aftappunt op 350 meter om zeker te zijn dat ons volledig 

leidingnetwerk in orde is en de resultaten zijn altijd zeer goed! Op ons bedrijf 

is de waterkwaliteit geen zorg meer en dat geeft ons gemoedsrust, dat is 

onze grootste drijfveer.

Waarom hebben jullie voor de Konax Agridos gekozen? 

Voor de zekerheid! Zoals vele bedrijven hadden we vroeger een apart pompje 

staan dat het product via een injectieleiding doseerde. Het gebeurde te vaak 

dat we iets te laat waren met het aanvullen van de voorraad of dat er iets 

fout liep met de dosering. Het was iets wat we continu in de gaten moesten 

houden. Een onderbreking in de dosering, hoe kort ook, zorgde voor een 

nieuwe kans op aangroei van de biofi lm en opnieuw meer risico op een 

minder goed waterstaal.  Door de Konax Agridos is deze zorg compleet 

weggevallen, alles loopt automatisch, het product wordt automatisch 

aangemaakt en gedoseerd. We voelen ons er veilig bij, geen risico meer op 

besmettingen. Het toestel is bovendien voorzien van een aantal alarmen die 

ons preventief verwittigen als de grondstoff en bv laag zijn of er iets fout loopt.
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Moeten jullie zelf nog iets opvolgen? 

Benoît: Eigenlijk niet, de Konax Agridos kan via een platform gevolgd 

worden, we krijgen mails als er iets scheelt en bovendien wordt 

dit mee opgevolgd door de mensen van Konax, die ons bijkomend 

verwittigen, indien we onze mail niet direct gezien hebben. Updates 

lopen ook vanop afstand en de grondstoff en worden automatisch 

geleverd indien ze leeg zijn. 

Biedt de Konax Agridos nog andere voordelen?

Benoît: Via het platform is het ook mogelijk om het waterverbruik op 

mijn bedrijf op te volgen. Waterverbruik houdt direct verband met de 

gezondheid van onze dieren en geeft ons sneller een signaal dan dat 

we het zelf zien. Dit is fantastisch hulpmiddel om je bedrijf vandaag 

op te volgen, vanuit data op een zeer snelle en eenvoudige manier 

preventief ingrijpen. 

Zou je de Konax Agridos aanraden aan je collega’s?

Benoît: Zeker! De gerustheid dat je water van goede kwaliteit is heel 

veel waard en we zijn ook heel tevreden over de vlotte opvolging van 

het toestel vanop afstand via het platform!
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