En højt ydende Jersey besætning,
som har haft udfordringer
Faktaboks
Blanke Østergaard
Per Hansen og hustru
285 Jersey køer
+ 300 kvier
Købt i fri handel i 1985
215 hektar
3 ansatte
4 Delaval robotter
Ydelse på 10.000
Keenan MF360

Blanke Østergaard er et mælkeproducerende landbrug, drevet af Per og Marianne Hansen, det ligger i Asperup på Fyn. Gårdens historik skiller sig lidt ud på
ﬂere områder, bl.a. har fodermesteren været ansat i 27 år, og en 69 årig læsser
foder hver dag. Stabilitet er et “must” i deres kopasning. Der har været en
stationær blander på gården, men siden 1990 er foderet blandet i en Keenan
vogn. ”Jeg kom med i starten, da Keenan introducerede TMR-tankegangen.
Dengang var det jo ret kontroversielt. Sidenhen er det jo blevet standard de
ﬂeste steder” siger Per. Besætningen har været plaget af paratuberkulose, efter indkøb af anden besætning for en del år siden. De er nu kommet ud af
det gennem et saneringsprogram. De prøvede sidste vinter at komme under
offentlig tilsyn, grundet 1 dyrlæge på Danish Crown havde mistanke om kvægtuberkulose i en slagteko. Efter 6 måneders besværligheder blev mistanken
heldigvis afblæst, til glæde for hele kvægsektoren. Køerne giver idag 27/kg/
mælk/pr/dag. Reproduktionen er i top. Der sælges ca 30-40 kvier til export årligt. De er især glade for goldkofodring med masser af halm, som fylder køerne
op, hvilket gør det nemt at passe goldkøerne. Der forekommer stort set ikke
problemer omkring kælvning.
For 2 måneder siden besluttede de at vaccinere mod coli med den nye Starvac. “Da vi har dybstrøelse, løber vi til tider ind i en del coliinfektioner. Men
jeg hører nu også at der er problemer med coli i andre staldsystemer. Vaccinationen ser ud til at have en positiv effekt. Angrebne køer bliver ikke nært så
syge og kommer sig igen”, fortæller Per.
Jeg praktiserer Fynsk fodring, hviket indebærer meget letfordøjeligt
majs med højt stivelsesindhold, HP Pulp (hårdt presset ensileret
roepulp fra Nordic sugar) og lidt græs. For at give den rette struktur
bruger vi altid 800-1000 gram hvedehalm pr. ko i rationen. Det er meget
vigtigt at halmen skæres rigtigt op, således at køerne ikke sorterer den
fra. En keenan haspeblander er specielt udviklet til at lave den perfekte
TMR, hvor køerne æder rationen ovenfra på foderbordet, uden at sortere. Vi ser overhovedet ikke varmedannelse i foderet på foderbordet
trods det, at vi kun udfodrer 1 gang i døgnet. Vi sælger 30-40 kvier årligt bl.a. til Frankrig, England, Rusland, Tyskland og Makadonien m.ﬂ.
.
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