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TEKST JOS THELOSEN BEELD KOOS GROENEWOLD

Alle biggen in Kusters’
kraamafdelingen zijn
van dezelfde leeftijd.
Dat is goed voor de
gezondheid en makkelijk voor bijvoorbeeld
het bijvoeren van de
biggen.

Een recente investering van Kusters is
de aanschaf van een
bezorgkast met een
koelgedeelte voor het
afleveren van sperma.

Michel Kusters

Woonplaats Ulicoten
Michel Kusters (40) heeft een varkensbedrijf met 240 zeugen en 1.800
vleesvarkens. De zelf gefokte zeugen (gericht op TN70-genen) worden
hoofdzakelijk geïnsemineerd met sperma van de TN Tempo-eindbeer en
5 tot 6 procent van de zeugen wordt geïnsemineerd met fokberensperma.

Michel Kusters heeft diergezondheid prima op orde en werkt aan meer dierenwelzijn

Een zeug speent gemiddeld bijna 31 biggen per jaar. Een derde deel van

Hart en visie volgen
Voorsorteren op de toekomst.
Dat is waar Michel Kusters elke
dag aan werkt. Zijn varkensbedrijf is gangbaar en de stallen zijn
wat verouderd, maar zijn bedrijfsvoering is vooruitstrevend.
Met name op het gebied van
gezondheid blinkt hij uit. “Ook
al produceer ik nog geen biggen
en vleesvarkens met een Beter
Leven-ster, toch ben ik in april
gestart met mijn eigen soort van
KDV+.”
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de biggen wordt verkocht op een leeftijd van 8,5 weken met een gewicht
van gemiddeld 21 kilo. Zijn vleesvarkens en de fokkerijbijproducten
groeien bijna 900 gram per dag bij een voerconversie van 2,42.

In week 15 is Kusters begonnen met het

merk met een transponder. Individuele

Met eigen aanfok (via rotatiekruising) en

komen. Bovendien blijven tomen na spe-

toe koppels ongevaccineerde dieren verko-

borgen dat zijn varkens gedurende hun

diergegevens en elke behandeling legt hij

het zelf selecteren van een goede zoekbeer

nen bijeen.”

pen. “De beste dieren met een leeftijd van

hele leven geen antibiotica hebben gehad.

elektronisch vast. De software verschaft

sluit hij die insleeproute van kiemen af.

De gesloten bedrijfsvoering en een ge-

8 tot 8,5 weken wegen gemiddeld 21 kilo en

“Al jarenlang lever ik vleesvarkens met

hem veel inzicht. Zo heeft hij tot nu toe

Grote gezondheidswinst boekt hij ook door

degen vaccinatieschema bij de gelten en de

gaan via mijn handelaar naar verschillende

IKB-keurmerk bij Westfort, maar ik wil me

slechts 200 behandelingen met antibiotica

het vijfwekensysteem. Het werken met

zeugen maken het individueel vaccineren

vleesvarkenshouders. Zij dienen zorgvuldig

onderscheiden met mijn gangbaar gehou-

uitgevoerd bij 3.000 varkens. “De eerste

vier groepen met zeugen en grote koppels

van biggen overbodig. “Dat scheelt veel

met deze dieren om te gaan om het maxi-

den varkens die kerngezond zijn”, zegt

dieren die levenslang zijn gevolgd, lever ik

biggen en vleesvarkens geeft telkens een

werk en kosten, terwijl de dierprestaties op

male rendement eruit te halen.”

hij. “Met deze wens ben ik naar de slach-

binnenkort af. Ik verwacht dat 90 procent

knip in de hygiëne. Periodes met arbeids-

mijn bedrijf prima zijn.” De vleesvarkens

terij gestapt. Na overleg heb ik de keuze

van mijn vleesvarkens aan de slachthaak

pieken zoals rond het werpen en het

groeien gemiddeld 900 gram per dag en de

Rust en goede voeding

gemaakt om vol te gaan voor KDV en alvast

belandt zonder ooit met antibiotica behan-

spenen worden afgewisseld met rustige

uitval zit onder de 2 procent in het traject

Rust in de bedrijfsvoering en een goede

voor te sorteren op de toekomst.”

deld te zijn geweest.”

tijden. “Daarom heb ik nu alle tijd voor dit

van 19 kilo tot afleveren. Kusters: “De ge-

voeding bevordert de diergezondheid. De

interview”, grapt Kusters om vervolgens

middelde dierdagdosering zit al jarenlang

rantsoenen samenstellen en het juiste

onder de één. En bij de biggen en zeugen

voerschema toepassen gebeurt in goed

Na een grondige screening is zijn familiebedrijf toegelaten tot de Keten Duurzaam

Basisgezondheid

serieus toe te voegen: “Ook kan ik afde-

Varkensvlees. Sindsdien is het een en

Het geheim van gezonde varkens zit hem

lingen grondig reinigen en ontsmetten en

scoor ik ook fors in het groen.”

overleg met ABZ Diervoeding. Opvallend is

ander veranderd. Zo krijgen alle biggen

in vele facetten. Zo voert Kusters al jaren-

is er voldoende ruimte om ze goed te laten

Omdat hij niet alle biggen op zijn eigen

dat biggen vanaf een leeftijd van een week

enkele dagen na hun geboorte een oor-

lang geen varkens van derden meer aan.

drogen voordat er weer nieuwe dieren in

bedrijf slachtrijp kan maken, moet hij af en

tot twee dagen na spenen een prestarter
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TN Tempo. IJzersterk!

Een keer in de vijf weken beoordelen Mieke Peijnenburg van
ABZ Diervoeding en Michel Kusters de situatie in de stallen.
Inzet boven: Succesvol experiment met muesli bij biggen.
Inzet rechts: Sinds april voorziet Kusters elke levend geboren
big van een elektronisch oormerk.

krijgen en daarna pas speenvoer. “Dat
werkt prima.” Ook bijzonder is dat de
varkens vanaf 19 kilo een basisrantsoen
krijgen van eigen geteelde ccm en een
granenkorrel. Eens per dag klimt Kusters
op de shovel om de kegelmenger met 700
kilo ccm te vullen en te mixen met 700
kilo granenkorrel. De computergestuurde

IK VERWACHT DAT 90 PROCENT
VAN MIJN VLEESVARKENS
AAN DE SLACHTHAAK
BELANDT ZONDER OOIT MET
ANTIBIOTICA BEHANDELD TE
ZIJN GEWEEST’

alleen en je kunt zaken meteen concreet
aanpakken.”

Ideaalbeeld
Waar Kusters liefst extra gas op wil geven,
is het ontwikkelen van zijn bedrijf. De plannen en tekeningen om te moderniseren zijn
al gemaakt en de vergunningsprocedure

droogvoerinstallatie zorgt voor het mixen

loopt. Twee oude stallen gaan tegen de

met aanvullende voeders en het doseren.

vlakte om plaats te maken voor een nieuwe.

Experimenteren is Kusters niet vreemd.

Dat levert hem arbeidsverlichting op. Ook

Rond spenen verstrekt hij voortaan een

het aantal zeugen zal met 100 dieren toe-

handjevol biggenmuesli omdat hij zag

nemen en er komt meer stalruimte om te

dat het de voeropname stimuleert. Bij

alleen de staartpuntjes.”

kunnen voldoen aan de criteria van het

de vleesvarkens strooit hij sinds enkele

Vreemde ogen kijken met Kusters mee om

Beter Leven-keurmerk voor één ster.

dagen wat luzernemix in elk hok. “Dieren

toch scherp te blijven. De dierenarts en

“Naast diergezondheid verwacht ik dat

reageren er meteen op en dat maakt het

voeradviseur Mieke Peijnenburg van ABZ

een nog beter dierenwelzijn noodzakelijk

controleren makkelijker. En het geeft extra

Diervoeding gaan om de vijf weken samen

is voor toekomstgerichte familiebedrijven.

afleiding naast de strokoker en de bal aan

met hem de stal in. “Omdat ik allemaal

Daarom zet ik in op kraamzeugen met

een speelketting. Om in te spelen op een

groepen van gelijke leeftijden op mijn

vrijloop in combinatie met het leveren van

toekomstig coupeerverbod wil ik rustig

bedrijf heb, zie ik zelf snel of er problemen

KDV+-varkens. Dat vind ik mooi, het is mijn

groeien richting het houden van dieren

zijn met bijvoorbeeld de uniformiteit of

ideaalbeeld. Als zeugen zich nog prettiger

met intacte staartjes. Ik coupeer nu nog

vitaliteit. Maar samen zie je altijd meer dan

voelen, dan volgt het rendement ook.”
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TN Tempo is de nummer 1 robuuste beer op de markt. TN Tempo-nakomelingen zijn
robuust en vitaal van start tot finish. Ze zijn gefokt voor efficiënte, uniforme groeiprestaties met superieure karkaseigenschappen tot hoge slachtgewichten.
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