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Løsdriftsforeningen efterårsarrangement var i år henlagt til Langeland og Tåsinge. Hvor der blev besøgt to
større besætninger med henholdsvis 7 malkerobotter og en udvendig 50 punkts karrusel i et selvstændigt
malkecenter. Efter besøgene var der indlæg fra Leif Skov, Agriteknik om deres sandseparator, der er installeret på den ene af de besøgte bedrifter.
Der deltog 40 i arrangementet.

Besøg hos Jesper Navne, Langeland
Produktionsanlæg med ca. 450 køer og 7 A4 Lely malkerobotter. Køerne er inddelt i hold med henholdsvis 1.
kalvskøer, 2 – 3 kalvs og øvrige med henholdsvis 2,2 og 3 robotter pr. hold.
Der fodres med fuldfoder med en blanding af majs, mask og lidt græs samt rapsskrå – kager.
Der leveres non GM mælk.

Jesper får leveret sand fra Dansand i Midtjylland til en pris på 31,- kr. pr. tons inkl. afgifter.

Trods den forholdsvis lange transport, giver han 2800,- pr. træk, da han har en aftale med en lokal vognmand, der ellers køer tom tilbage fra Jylland.
Der er 4 ansatte på bedriften samt ejeren.
Jesper har en nulpunktspris på 2,16 kr/kg. mælk
Jesper regner inde for kort tid med at skulle opføre ny ungdyrstald, der bliver en traditionel 6 rækket stald
med sengebåse og et bredt gennemgående foderbrod i midten af bygningen 70 x 34 m. med plads til ca.
370 kvier.

Besøg på Andekærgård, Tåsinge
Andekærgård er ejet af industrimanden Kurt Poulsen, der også har investeret i landbrug, både med mælkeog svineproduktion. Senest har han købt Siøgård og dermed hele Siø mellem Tåsinge og Langeland
Mælkeproduktion med 1120 køer i et nybygget anlæg med 2 paralle kostalde og et fritliggende malkecenter
med en 50 pladsers udvendig malkekarrusel fra TDM/Afimilk. Anlægget har plads til 1400 køer. Alle båse er
netop ændret fra fibre til sand.
Andekærgård får ligeledes leveret supplerings sand fra Dansand. Her giver man 142,- kr/tons leveret.
Der er også her tale om returkørsel.

Der er i alt 11 ansatte inkl. Louise og Rik til selve mælkeproduktionen.
Der er netop taget et nyt biogasgårdanlæg i brug på Andekærgård, der også skal modtage gylle og biomasse fra Kurt Poulsens øvrige ejendomme. Derforuden Andekærgård består af 2 anlæg med svineproduktion og 1 med slagtekalve, alle beliggende på Fyn. Biogasanlægget ligger i et selvstændigt selskab og der er
ansat en driftsleder
Den producerede gas opgraderes og afsættes til naturgasnettet.
Markdriften ligger ligeledes i et selvstændigt selskab, hvor al jorden i Kurt Pulsens ejendomme indgår i alt
ca. 2300 Ha.
Der bruges et areal på 0,29 Ha/ko inkl. opdræt til grovfoder, hvor der hovedsagelig dyrkes majs og et mindre
areal med lucerne. Der suppleres med en stor mængde mask fra Albani Bryggeriet samt grøntsagsaffald.

Efter besøgene var der spisning og møde på restaurant Brejninge Mølle
Restauranten har til huse i den gamle møllebygning, så afviklingen af spisningen og det efterfølgende møde
blev afviklet i nogle meget spændende rammer, som bestem er det besøg værd, hvis I skulle komme på de
kanter.

Der blev traditionen tro serveret en sildemad – Derefter blev der serveret den største schnitzel af kalvekød,
der nogensinde er blevet serveret i foreningens snart 60-årige historie

Spørgsmål til værterne
Der var en del spørgsmål til værterne omkring deres bedrift. Svarene er skrevet ind i referat fra de to besøg.
Indlæg ved Leif Skov, Agriteknik – om Dari Tech Sandvasker
Agriteknik er en virksomhed med base i Brørup. Udover at være Stangko Boumatic forhandler,
sælger firmaet også mælkekøletanke og har leveret tanke og køling til både Jesper Navne og
Andekærgård. Desuden forhandles udmugningsanlæg og vandrensning (ECA vand). Sidste skud på
stammen er forhandlingen af den amerikanske sandvasker fra Dari Tech i Seattle USA. Agriteknik
har agenturet i Danmark via det Hollandske Mavasol, der har importen til Europa.
Sandvaskeren består af en langsomtgående cylinder med en snegl. Den opblandede gylle med sand
snegles ganske langsomt op gennem cylinderen, hvor der samtidig tilsættes vand via nogle dyser.
Gylle og vand løber tilbage i cylinderen og ud i toppen kommer den fraseparerede sand.
Der kan tilsættes rent vand, vaskevand eller rejektvand fra gylleseparation.
Der skal anvendes sand med en vis kornstørrelse for at anlægget kan lave en effektiv separation af
sandet. Kornstørrelse over 0,25 mm. anbefales.
Der er ca. 1,5 % sand tilbage i gyllen, hvilket faktisk er mindre en den mængde, der naturligt er i
gylle fra stalde uden sand.
Det genindvundne sand henligger på pladsen i 3 uger, inden det igen køres ind i båsene. I den
periode vil en evt. opblomstring af bakterier i den smule organisk stof, der måtte være tilbage i
sandet, også være væk.

Afslutning
Sekretæren afsluttede møde med at takke værterne samt Leif Skov, Agriteknik, der havde sponseret
formiddagens rundstykker.
Næste arrangement i Løsdriftsforeningen er Årsmødet til foråret, der samtidig er foreningens 60 års
Jubilæum, hvilket vi vil gøre lidt ekstra ud af. Vi har fået medlem af Europa-Parlamentet Asger
Christensen til at komme og fortælle om livet som politiker i Bruxelles. Samtidig skal vi også
besøge hans bedrift i Jordrup. I forbindelse med festmiddagen har bestyrelsen en lille overraskelse i
baghånden i form af lidt underholdning.
Årsmødet er fastsat til mandag den 2. marts 2020 – Så sæt det i kalenderen allerede nu!!
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