Keenan har givet en af de
første kunder i Danmark forbedringer
på 1 million kr. på få år
Faktaboks
Fredenshjem
Allan og Henning Jensen
160 Jersey køer
+ 140 kvier
Familieejet siden 1939
1978 Generationsskifte
Ny kostald tilbygget
i 1978
Udvidet i 2003
Ydelse på 9.000 EKM
Ejer 85 hektar jord
Forpagter 65 hektar
Ejer 3 gårde
3 DeLaval
malkerobotter
Ejer en MF360
med Pace vægt

Allan og Henning Jensen er anden generation på Fredenshjem og hvor tredje
generation (Mads Peter) også med i driften. Familien var en af de første der
købte en Keenan mixervogn i Danmark. Man investerede i en demo maskine
på 9 m3 i 1989, efter de havde læst og hørt omkring vognen og dens evne til
at blande sodakorn. Den erstattede en aﬂæsservogn og det blev startskuddet
til mange års loyalitet og tilfredshed med Keenan. Den første mixervogn holdte
i 13 år, hvorefter man omsatte den til en 14 m3. Derefter fulgte en MF340 og i
dag en MF360, så de har fulgt og oplevet udviklingen igennem årene. I 2009 ﬁk
man monteret en Pace vægt på deres MF360, hvilket kom til at påvirke besætningen positivt på ﬂere områder. Foruden en mere præcis blanding, så har
hver ko i gennemsnit leveret 2 tons mere mælk på få år, og mælkemængden
er meget konstant. Rundt regnet så giver det 1.000.000 kroner i merindtjening i
forhold til en gennemsnitlig mælkepris. Dækningsbidraget er steget med 12 kr.
pr/ko. pr/dag over få år.
”Helt tilbage i 1989 hørte vi om Keenan og dens evne til at blande sodakorn og
så var maskinen meget enkel, driftsikker og den blandede anderledes. Vi har
haft ﬂere forskellige Keenan vogne og er meget tilfredse med dem, men vi kan
godt se, at den MF360 vi har i dag, er klart den bedste af dem alle, vi har haft.
Vi ﬁk en Pace vægt på i 2009 og der oplevede vi en fremgang på ﬂere områder
og det er blevet meget nemmere at blande ens hver dag uanset hvem af os der
blander. Vi har ca. fået 1.000.000 kroner mere i kassen på de sidste få år, hvor
vi har blandet i vores MF360 og vi har en sund besætning. Vi har stort set aldrig løbedrejninger, digital laminitis, ketose, tilbageholdte efterbyrder eller andre
sygdomme, og vi har faktisk ikke døjet med sygdomme de sidste 10 år. Vores
måde at drive mælkeproduktion på handler om at lave godt grovfoder, blande
en ensartet foder hver dag og undgå foderskift, det kan vi se på vores økonomi
og fremskridt, at der virker for os.” Supplerer de hinanden med at fortælle. Allan, Henning og Mads Peter– Skanderborg

Mælk pr. kg. tørstof
DB/KO

2009
1,23
kr. 30,27

2013
1,60
kr. 46,62

Regnestykke for merindtjening
• Køerne får 18 kg tørstof
• 0,37 * 18 * 150 * 365 dage * dagens mælkpris 2,90 = kr. 1.057.441

www.keenan.dk

