Ungt par startede med at købe en sort puma til deres kvæggård
Michelle og Anton Bokkers er Case IH fans
Det er svært at få lov til at starte op som ung mælkeproducent i dagens Danmark. Ikke desto mindre er der nogen, der både kan og vil få hele puslespillet sat på
plads - og som tør gå i gang, selvom mælkeprisen er i den absolut lave ende. Et sådant par er Michelle og Anton Bokkers fra Ribe. „Vi så gården første gang i
slutningen af april 2014 og kunne overtage 1. december“, fortæller de. De to mødte hinanden på Riber Kjærgård Landbrugsskole, hvor Michelle var elev og Anton
driftsleder. „På første skoleophold var der en anden driftsleder, så Anton mødte vi først, da vi var på andet skoleophold“, fortæller Michelle Bokkers. Med et stort smil
og henkastede blikke til Anton fortæller hun, at hun og veninderne absolut ikke var vilde med den nye, høje og ret tynde driftsleder. „Slet ikke sådan en, jeg skulle
falde for“, siger hun med bestemthed.
Men efter fem måneder skete det alligevel, og nu arbejder de hårdt på at lykkes med deres fælles livsdrøm som selvstændige mælkeproducenter.
HAR VÆRET RIGTIG HELDIGE AT FÅ GÅRD I GOD DRIFT
Sønderfenner er navnet på deres gård, som ligger ikke meget mere end et stenkast uden for Ribe. Det karakteristiske tårn på byens vartegn, domkirken, fylder godt
op i horisonten. “Vi kan gå eller cykle derind på få minutter. Men alligevel kører vi selvfølgelig mest i bil, når vi skal ind at handle“, siger Michelle Bokkers. Men som
unge mælkeproducenter er det heller ikke fritidsmotion, de prioriterer højt. Det er at passe deres gård med 150 Holstein årskøer og 200 hektar inklusiv forpagtning
af 20 hektar. På det punkt er der også noget at leve op til. For den tidligere ejer af Sønderfenner, Peder V. Laustsen, er kendt i hele Danmark blandt andet som
formand for Dansk Holstein gennem 13 år og for at drive et mønsterlandbrug med mange besøgende.
“Jo, vi har været meget heldige at overtage en gård i rigtig godt drift, og Peder bor lige i nærheden. Så ham kan vi også spørge, hvis vi har brug for at vide noget“,
forklarer de to unge.
HAR STOR SAMLING AF MODELTRAKTORER I GLASSKAB
Anton Bokkers kom til Danmark fra Holland i 2000 som 15-årig. Hans forældre havde været landmænd i deres hjemland og kom herop for at drive landbrug. „Vores
familie har i mange årtier kørt med International Harvester traktorer, og dem er jeg vokset op med“, fortæller han. Udover at køre med sin far blandt andet på en
meget sjælden IH 553, som der kun er meget få af, legede han selv med IH modeltraktorer. „Min første kan I ikke se, for den er ved mine forældre“, forklarer han,
da vi står i spisestuen. Men til gengæld er der i to høje glasskabe med mange hylder en meget stor samling af alle dem, der siden er kommet til.
„Jeg kender ikke andre, der har lige så mange“, siger Søren Holst Sørensen, medindehaver af Brdr. Holst Sørensen i Obbekær lidt uden for Ribe. Hvad han har med
de to unge landmænd at gøre, kommer vi tilbage til.
SKIFTEDE STOR DEL AF MASKINPARKEN EFTER OVERTAGELSEN
Anton Bokkers har selv en IH 824, som er den eneste maskine, de havde med til Sønderfenner. „Inden hele købet var på plads, lavede vi et omfattende budget,
som vi præsenterede for banken. Det har vi fulgt og følger stadigvæk“, siger Anton Bokkers. I budgettet, der hænger sammen med den nuværende mælkepris, indgik en større udskiftning af maskiner på bedriften. En af de første investeringer blev således en Case IH Puma 230 CVX Platinum Edition. I modsætning til alle andre
Case IH traktorer er den næsten helt sort og har den store udstyrspakke med blandt andet røde lædersæder.
Denne særlige model er der ikke lavet mange eksemplarer af, og den blev lanceret i 2013 for at markere, at der på det tidspunkt allerede var fremstillet 40.000
Puma‘er efter lanceringen af serien i 2008. „Vi byttede også en række andre maskiner, så det var en ret stor handel“, fortæller han.
SORT PUMA HAR ALLEREDE KØRT TÆT PÅ 250 TIMER
Selvom det er en rigtig flot traktor, der står skinnende foran kostalden fra 2001, er den købt til at blive brugt. Det første, den lavede, var at pløje med en fem-furet
vendeplov med variabel furebredde. „Den blev sat ud på fuld bredde, som er 20 tommer, og det havde den slet ikke problemer med at trække“, lyder det fra en
tydelig tilfreds Anton Bokkers. Han havde ikke erfaring med trinløs CVX-transmission på forhånd og vidste egentlig ikke, hvad han kunne forvente.
„Første gang, jeg troede, den ville køre fast, øgede den automatisk sine motoromdrejninger og hev derefter sig selv op og kørte videre som ingenting“, konstaterer
han. Når han pløjer, kører motoren med 1.000 omdrejninger pr. minut, og forbruget af brændstof er 22-23 liter i timen. „Det er god økonomi“ fastslår han.
SKÅRLÆGGER SELV ALT GRÆS MED DEN SORTE PUMA
I starten af juni blev den sorte Puma spændt for det nye skårlæggersæt med en samlet arbejdsbredde på 6,8 meter.
„Vi skal vende græsset med vores IH 824, og maskinstationen kommer så med finsnitter og vogne til at køre fra, siger
Anton Bokkers. Sprøjtning med trailersprøjten klarer den sorte Puma 230 CVX også. Til høst bliver den spændt for den
store Holsø vogn for at køre korn fra, og når det igen bliver efterår, skal den pløje op til vinterhvede. „Vi havde også en
helt særlig opgave til den, idet en konfirmand ønskede sig at køre traktor til sin konfirmation. Det fik han lov til i
den sorte Puma“, fortæller Michelle og Anton Bokkers.

