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En ko er som en maratonløber
Ny stald er indrettet, 
så køerne har optimale 
forhold.  Det skal 
være optimalt, hvis 
man skal tjene penge, 
påpeger mælkeprodu
cent Søren Hvelplund.

AF CAMILLA BØNLØKKE

Søren Hvelplund har 
bygget en ny stald, der 

inkluderer forhold til alle mal-
kende køer, goldkøer, samt de 
små kalve. Alle ungdyr går i 
hans gamle stald.

- Min far, Steffen Hvelplund 
hjælper rigtigt meget og giver 
mig god sparring. Han passer 
blandt andet kalvene i bok-
sene udenfor, men der har vi 
lavet det, så de står under et 
halvtag. Så slipper min far for 
at gå ude under åben himmel 
i al slags vejr, siger Søren Hvel-
plund, og viser hvordan kalve-
boksene også er lette at flytte i 
forbindelse med udmugning.

- Med en talje i en tværgåen-
de skinne har vi mulighed for 
at løfte fire bokse på en gang. 
Det gør det let at arbejde med, 
påpeger han.

Kostalden er delt i fire se-
parate afdelinger. Et hold til 
førstekalvskøer med én æde-
plads pr. ko og en seng pr. ko. I 
det store malkehold, er der tre 
køer om to ædepladser og en 
seng pr. ko. Desuden er der et 
dybstrøelsesareal til opstarts-
dyr, nykælvere eller eventuelt 
dårligt gående dyr. Dette areal 
er delt i to.

Stor malkestald
Med en 2x24 »side-by-side« 
er malkecentret bygget for-
holdsvis stort i forhold til be-

sætningen på de 250 køer. Det 
indebærer, at køerne ikke står 
så længe på opsamlingsplad-
sen, og når der er to mand om 
at malke, tager det omkring et 
par timer.

- Jo hurtigere de kan blive 
malket og komme op og æde, 
jo hurtigere kan de komme 
over og ligge. Det er jo der, de 
producerer mælk, påpeger Sø-
ren Hvelplund.

I malkecentret er der valgt 
så mange hjælpemidler til 
som muligt. Blandt andet er 
der »flushing« af opsamlings-
arealet, så gulvet skylles auto-
matisk med genbrugsvand fra 
malkestalden. Gulvet i malke-
graven kan desuden indstilles 
i to højder, så det kan tilpasses 
den enkelte malker.

- Vi har også ID på hver ko, så 
vi ved nøjagtigt, hvilken ko der 
står i malkestalden, og vi har al 
info pr. ko, ligesom man har 
i robot-stalde. Indtastningen 
skal naturligvis ske, men så får 
vi data og alarmer, samt flere 
styringsredskaber. Det giver 
blandt andet nogle separa-

tionsmuligheder, og dermed 
skal der bruges mindre tid på 
at lede efter de enkelte dyr, vi 
skal finde i hverdagen, forkla-
rer han.

Søren Hvelplund fortæller, 
at indkøringen i øvrigt er gået 
meget smertefrit. Det højeste 
målte celletal siden indkørin-
gen har været 265.000.

- Nu ligger vi under 200.000 
i celletal, hvilket kommer lidt 
bag på mig efter en så varm 
periode, og her i indkøringen, 
siger den unge mælkeprodu-
cent.

Besætningens ydelse ligger 
ligeledes næsten på niveau 
med før. Lige nu ligger de på 
knap 9.500 kilo EKM.

Fanggitter til alle
- Jeg har valgt spalter i hele 
stalden, og der holdes rent 
med en DeLaval robotskraber, 
hvilket også var et krav rent 
miljømæssigt. I sengebåsene 
har jeg måtter med halm-
strøelse, og så har jeg valgt 
fanggitter i hele stalden, idet 
det giver meget mere ro ved 

foderbordet, fortæller Søren 
Hvelplund.

Når det sidste i stalden er 
lavet færdigt, så kan alle dyr 
fikseres ned til dem, der er et 
halvt år gamle. Jeg synes det er 
dejligt, når vi skal fange dyr, at 
vi ikke skal ud og lege cowboy. 

Desuden kan køerne ikke så-
dan lige skubbe de svageste 
væk, tilføjer han.

Hans filosofi er, at det er vig-
tigere at få de svageste køer 
højere op i ydelse end den  
højestydende.

I stalden er der forholdsvis 

mange ædepladser, og sepa-
rationen udnyttes godt ved, 
at den lukkes op og giver eks-
tra ædepladser til det hold, 
hvor to køer skal deles om tre 
pladser.

- Så snart de frasorterede 
køer er løbet, behandlet, el-
ler af anden årsag er skilt fra, 
lukker vi op, så de øvrige køer 
har mulighed for at benytte 
arealet, fortæller mælkepro-
ducenten.

Indretning og kvalitet
- En ko er jo lidt som en mara-
tonløber. Den skal være dæk-
ket ind med alle behov, hvis 
den skal yde maksimalt. Her-
under nok at drikke, det rig-
tige foder, sunde klove, og et 
underlag de kan tåle at gå på. 
Det hele skal være optimalt, 
hvis man skal tjene penge. 
Banken skal jo nok stille krav, 
påpeger han, og lægger ikke 
skjul på, at han har stillet krav 
til indretning og kvalitet.

- Det, Hindsgaul har leveret, 
har virkelig været flot kvalitet. 
Blandt andet støbearbejdet 
kan ikke være bedre. Det har 
jeg fået flere kommentarer 
for, og det har Kim Hindsgaul 
bestemt også æren for. Der er 
ikke gået på kompromis med 
noget, lyder det fra Søren 
Hvelplund.

Han roser også den arbejds-
kraft, der har været på plad-
sen.

- De har virkelig kunnet de-
res håndværk, men det skal 
også gerne holde i mange år, 
understreger han.
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Kalveboksene kan nemt løftes af en mand ved hjælp af denne talje i forbindelse med rengøring. Malkecentret består af den 2x24 »side-by-side« malkestald, der gør det muligt at malke de 250 køer, 
uden at de kommer til at stå alt for længe og vente på opsamlingspladsen.

n  Torsdag den 19. september klokken 10-15 invi-
terer Hindsgaul A/S og Søren Hvelplund til åben 
stald på Højsholmvej 10, Håre, Gelsted.

n  Den nye stald er opført som to bygninger, der 
rummer henholdsvis malkecenter og kostald på 
tilsammen 4.160 kvadratmeter, og med en åben 
drivgang mellem bygningerne.

n  På ejendommen er der tilladelse til 250 RDM-
malkekøer plus opdræt - i alt 400 dyreenheder 
efter de nye regler. Den nye stald er bygget til 
malkekøer, goldkøer og de små kalve indtil otte 
ugers alderen, mens de øvrige ungdyr findes i de 
ældre bygninger.

n  Malkestalden er med 2 x 24 »side-by-side« og 
med »fast exit«, så køerne hurtigere kommer 
igennem malkestalden og hurtigere tilbage, hvor 
de kan æde.

n  Der bydes på pølser, øl og vand, og det er mu-
ligt at møde både leverandører og rådgivnings-
konsulenter.

Åben stald på Mosegård

Den nye stald kan ses ved et med åben-stald-arrange-
mentet den 19. september.

Gylleseparator  
for øget kapacitet
n Da Søren Hvelplund, med to gylletanke på henholdsvis 
1.600 og 2.000 kubikmeter, ikke har lagerkapacitet nok, 
og samtidig ønsker at udnytte gyllen bedre, har han i for-
bindelse med nybyggeriet investeret i en gylleseparator 
fra Agrometer.

- Fiberfraktionen sælger jeg til et biogasanlæg, og så 
tager de også dyreenhederne med, fortæller Søren Hvel-
plund.

Han vurderer, at regnestykket i investeringen går op, i 
forhold til at udvide lagerkapaciteten. Ugentligt er der tale 
om 30-40 tons fiber.
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