Livet som landmand
Reportagen er skrevet af, Mike Juel Asmussen, Mathias Emil Simonsen,
Jonas Toft Heidelbach, 7C på Stillinge skole, og Annette Kaae.
Den første vi møder på Tøvestensgården er Michael Andersen, som er Lars
Andersens søn. Han er i gang med at fodre de små kalve.
Vi går nu ind ved malkerobotterne hvor vi møder landmanden Lars
Andersen. Han fortæller os noget om landbrug, økonomi og planter. Han
siger også at det er vigtigt at have en uddannelse for der er meget at holde
styr på. Det tager 4-5 år at få landmandsuddannelsen. Det er især vigtigt at
vide noget om økonomi, fordi man hele tiden skal købe og sælge både dyr
og maskiner. Lars´ landbrug er konventionelt, det betyder at man må
sprøjte sine marker. Lars mener ikke, det kan betale sig at være økologisk ”Det er jo en forretning”, siger Lars. ”Der skal tjenes penge”.
Stalden til de 250 malkekøer er 100 % automatisk. Der er
kameraovervågning, så gårdens ansatte kan holde øje med om køerne
trives, endda hjemme i køkkenet.

En malkerobot koster 1 million ca. og de har fire på gården. Koen har en
chip om halsen. Når den går ind i robotten, kan computeren aflæse hvor

meget koen vejer, hvor mælk den har i sig og hvor meget hver yverpat giver
af mælk. Hver ko malkes i gennemsnit ca. 2,9 gange i døgnet.
Lars viser os en præmie ko, han fortæller hvad man skulle lægge mærke til
hos koen. Den skal have et fint yver, lige patter og fine ben. Den skal til
dyreskue i Herning.

Pludselig opdager vi at en af de små kalve hoster. Lars´ anden søn Carsten
mener, at den har slugt noget fostervand. Den får lidt medicin.
Lars viser os en foder maskine, køerne får mad hver tredje time og alt kører
automatisk. Vi går over i den gamle stald, hvor Lars fortæller, at de små
kalve må lære at kæmpe for maden. Langsomt skal de vænne sig til at
være flere og flere og de skal vænne sig til at gå i båse. ”Køerne malker
300 dage om året og de andre 60 dage samler de kræfter på dejligt græs,
og er klar til at få kalve”.
Lars stiller store krav til foderet ”man skal selv have lyst til at spise det,
det skal være let, frisk og lækkert”, siger Lars, mens han tager en håndfuld
foder op i hånden. ”Vi dyrker det meste af foderet selv”.

Et spændende besøg på Tøvestensgården er ved at være slut. Vi skal tilbage
til Stillinge skole for at skrive vores reportage.
Tak til familien Andersen.

