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Nyhedsbrev januar 2020
Kære kvægbruger

Selvom 2020 allerede er godt i gang, vil vi stadigvæk ønske dig et godt Nytår, eller bedre sagt, et godt nyt årti.
Et årti hvor klimaet på mange måder kommer til at fylde en stor del af dagsordenen, hvilket løbende vil give nye
udfordringer. Klimaet er et populær, endda nogle gange populistisk, emne i medierne, med meget fokus på de
enkelte problemer/udfordringer. Mere korrekt ville egentlig være at se på helheden i fødevareproduktionen og
sammenhængen mellem klima og økonomi, samt mellem by og land.
Men hvad har det nu at gøre med det katalog du lige har modtaget? Først og fremmest vil vi ikke foregive, at vi
har løsningen (den findes nok ikke). Dog ved vi, at nøglen til at mindske klima-aftrykket i mælkeproduktionen,
er at øge koens livstidsproduktion. Holdbare og sunde køer med en høj og effektiv produktion gavner miljøet og
bundlinjen! Og herved er det heller ikke delløsninger, der vil give de bedste resultater, men sammenhængen.
Sammenhæng mellem en god grovfoderproduktion, godt management omkring reproduktion, klov- og
yversundhed, samt en målrettet avlsstrategi. I de snart 15 år, vi har betjent de danske mælkeproducenter, er
det denne sammenhæng vi altid har haft fokus på. Dette vil vi fortsætte med.
For at kunne betjene endnu flere kvægbrugere, har vi ansat Jeppe Møller Andersen, som produkt- og
avlsrådgiver. Jeppe vil hovedsagelig køre i Midt-/ Vest-Jylland. Vores kvægdyrlæge, Maia Saxgren, er gået på
barsel. Hun forventes tilbage igen ultimo 2020.
Med venlig hilsen
Arie Rombouts

OBS. Vi gør opmærksom på at der ved indekskørslen i december har været en ændring i beregningsmetoden, som har
medført store ændringer for nogle tyre. Det viste sig nemlig, at nogle meget anvendte tyre (bland andet Ranger) blev ved
med at stige, hvorfor CRV har bedt AEU (’hollandske NAV’) at se nærmere på det. I samarbejde med Interbull og norske og
tyske eksperter, har man fundet årsagen og rettet op på det. Angående netop Ranger betyder det, at han nu igen ligger på
hans startniveau. Du er meget velkommen til at ringe til os, hvis du vil vide mere om det.
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