Forbedret opstart efter kælvning med
Keenan Gold-ko fodring.
Faktaboks
Gårdejer
Brian Christensen,
Tjele
125 årskøer
Overtog gården i 2012
– fri handel
1 Deltidsansat
Fik Keenan MF360 i november 2012. Havde en
15 m3 vertikalblander.

En helt ny begyndelse på Gold-ko fodring.
Brian er en ambitiøs ung landmand der startede op med at handle en
gård til en ”god” pris, som han selv siger. Han kendte Keenan systemet
fra sin læretid som landmandselev og var aldrig i tvivl om at det var
vognen der skulle blande foderet til hans dyr.
Der, hvor han har oplevet en stor forskel, er på Gold-ko fodringen. I
dag oplever han lettere kælvning, og køerne har en bedre appetit, på
alle områder er der sket en forbedring af gold-køerne. De starter bedre
op og sorterer ikke i foderet. Tilbageholdte efterbyrder, ketose, yverbetændelse, og andre foderrelateretde sygdomme er blevet drastisk reduceret. Ydelsen er på vej i den rigtige retning, der var en del lagre, der
skulle bruges, før ny grovfoder høst kunne indarbejdes i foderplanen,
så der forventes endnu større fremgang fremover.

2 køer der har rundet
100.000 liter mælk.
I top 50 i avl indenfor
Viking.
Nærmer sig 11.000 kg
mælk

www.keenan.dk

”Jeg kan se på mine dyr at deres pels er blevet mere blank. Jeg havde
problemer med at få mine dyr til at æde halm specielt gold-køer, det
går meget bedre i dag og der er en fornøjelse at se mine gold-køer
æde så meget halm uden at sortere i foderet. Det fysisk mix er luftigt
og fylder mere, det så jeg første gang jeg udfodrede med Keenan vognen. Jeg oplever en mere ensartet gødning og har ikke klovproblemer mere. Helt lavpraktisk kan jeg også i dag blande en halv
vognfuld, det kunne jeg ikke tidligere
på grund af de døde områder i vertikalblanderen. Jeg kan også tømme
min Keenan blander helt, før skulle
jeg ind og feje i blanderen for at få det
sidste ud. Det er også en rar ting.”
”Jeg vil til en hver tid tage kampen
op i min erfa gruppe når emnet
falder på fuldfodervogne,
Keenan blander bare
bedre foder grundet
blande princippet”
Brian Christensen

