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Tanzania

Trods vaccination:

- Vores 260
malkekøer
blev ramt af
mund- og
klovsyge
Familien Philips startede sin mælkeproduktion i det store,
afrikanske land for
60 år siden og har
lært, at man ikke
bare kan overføre
europæiske forhold
til en helt anden kultur og klima.
Af Niels Damsgaard
Hansen
40 41 76 84 - jpj@eﬀektivtlandbrug.dk

Da en gruppe danske
landmænd tidligere i år
var på studietur i Tanzania,
besøgte de også familien Philips på Kibebe Farm ved
Iringa. Den mellemstore by

med cirka 110.000 indbyggere
ligger cirka 500 kilometer vest
for landets suverænt største
by, Dar es Salaam.
Her cirka 10 kilometer fra
centrum af Iringa slog David
og Elizabeth Philips sig ned
i 1962 for at oprette en, efter
datidens standard, moderne
mælkeproduktion på basis af
forskellige racer af europæisk
kvæg og europæisk udstyr.
Men det skulle vise sig at
være sværere end som så.
Også selvom David Philips,
der er født og opvokset i Skotland, havde nogle års erfaring
i landet som landbrugsrådgiver.
Det lykkedes dog med den
nødvendige tilpasning at få
farmen op at køre. Så godt, at
det siden 1987 har været sønnen, Richard Philips, der sam-

men med sin kone, Victoria,
har drevet farmen sammen
med lokale medarbejdere.
Og nu er deres søn ved at blive kørt i stilling til at videreføre
mælkeproduktionen og markbruget ud fra de fem årtiers
erfaring, de har at trække på.

Kvæget skal kunne
tåle klimaet
Der er på verdensplan et meget stort antal kvægracer, som
bruges til malkning. Men de
adskiller sig på en række afgørende punkter. Det gælder
for eksempel med hensyn til
racernes evne til at malke godt
i et klima med cirka 20 grader
året rundt og normalt meget
nedbør halvdelen af året som
i Tanzania.
- Familien Philips startede
med flere forskellige euro-

pæiske racer. I løbet af få år
fandt de ud af, at to racer var
velegnede under deres lokale,
klimatiske betingelser. Nemlig
Ayrshire og Sussex, fortæller
Morten Hansen.
Han var med på studieturen, og som mælkeproducent
ved Vrå i Vendsyssel er han
selvfølgelig meget nysgerrig
på, hvordan en kollega som
Richard Philips bærer sig ad
under helt andre vilkår.
- Ved vores besøg var der 260
malkekøer, hvoraf de 180 var
Ayrshire og 80 Sussex, forklarer han.
Ayrshire er ikke så store og
en udpræget malkerace. Sussex er en 3-formåls race, der
både producerer kød og mælk
samt desuden kan bruges som
trækkraft – og så er den meget
nøjsom om nødvendigt.

Sussex kvæget græsser mellem Akacie-træer, der giver nødder, som kvæget spiser som proteinkilde. De hvide kohejrer fanger insekter i kokasserne, som dermed også spredes og virker som gødning på hele marken.

50 mm
nedbør på
ni måneder

Richard Philips er anden
generation farmer på Kibebe
Farm, og han gør sammen
med sin kone, Victoria,
meget ud af på alle måder
at indpasse sig i
lokalsamfundet.
Fotos: Rejsogoplev

Når det ikke er så
varmt som forventeligt i
Tanzania, der ligger lige syd
for ækvator, er det fordi meget af landet ligger cirka 1.500
meter over havet. Sådan er det
også i Iringa, hvor familien
Philips har sin farm.
I området falder der normalt
omkring 700 mm nedbør om
året. Mest i vinterhalvåret,
som er fra april til oktober. Vi
er på den sydlige halvkugle
her, så derfor byttes sommer
og vinter om.
- Men vinteren 2021 og begyndelsen af sommeren 2022
var exceptionel tør. Der var
kun faldet 50 mm regn fra
april frem til midten af januar, fortæller Morten Hansen.

D e t
meget
tørre vejr
har i høj grad
gjort produktionen af foder til besætningen
til et problem.
- Græsset gror ikke, og det
var nødvendigt at købe lidt
majsensilage og wraphø, forklarer han.
Med så ringe foderforsyning
går det selvfølgelig udover
mælkeydelsen – som også
blev slået tilbage af et andet
megaproblem.

Mælkeydelse i bund
efter mund- og
klovesyge
Sidste udbrud af den frygtede kvægsygdom mund- og
klovesyge i Danmark var i
1983 på Fyn. Som kvægbru-

Morten Hansen med sin søn Mads, der var med på studieturen
til Tanzania arrangeret af Rejsogoplev sammen med Eﬀektivt
Landbrug.
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De 260
køer malkes i
en moderne
malkestald.

ger findes der ingen værre
sygdom. Netop derfor blev
familien Philips også sat
meget tilbage, da de fik konstateret sygdommen i deres
besætning i 2020.
Der var ganske vist vaccineret mod sygdommen.
- Men det var med den vaccine, som regeringen krævede,
at kvægbrugerne anvendte, og
den var ikke effektiv, påpeger
Morten Hansen.
Det værste var dog, at selvsamme regering ikke ville
lade kvægbrugerne importere og anvende en anden
vaccine.
- Alligevel lykkedes det dem
at få fat i en effektiv vaccine, de
anvendte. Men da var skaden
allerede omfattende, og den
sætter stadig sammen med
tørken sit præg på ydelsen,
fastslår han.
Hvor ydelsen før udbruddet af mund- og klovesygen
var et gennemsnit på cirka
3.000 liter pr. dag, røg den
helt ned på kun 500 liter, da
det var værst.
- Nu er den 1.200 liter, konstaterer Morten Hansen.

Endnu mere end i Danmark er det helt
oplagt at producere el med solpaneler.

Skal indpasse sig i
lokalsamfundet
I flere år har familien Philips
drevet en af de mest moderne
og fremsynede mælkeproduktioner i Tanzania. Men det er
nødt til at ske med skyldigt
hensyn til lokalsamfundet, der
omgiver dem.
Både for at fungere trygt for
alle parter og for at sikre, at der
ikke sker utilsigtet miljømæssig belastning.
- Man kan sige, at prisen for
at være et sted som dem er,
at man ikke bare kan buldre
derudad med udelukkende
effektivitet som mål, påpeger
Morten Hansen.
Familien beskæftiger blandt
andet på den baggrund mange lokale og bidrager til uddannelse af unge landmænd
med videre. De producerer
også avlstyre, der kan bruges
til krydsning med lokalt kvæg.
- De har prøvet at udbrede
inseminering, men det lykkedes ikke, fortæller han.
Udover det støtter familien
lokale skoler og projekter omkring vandforsyning, sundhed
og veje med mere.

- Uden den indsats er det
min vurdering, at det vil være
meget svært at være landmand hos dem, mener Morten
Hansen.

Overvejer regenerativt landbrug
For Richard og Victoria Philips
er der således meget mere at
tænke på end at have et effektivt, højproduktivt landbrug.
For udover at skabe en god,
bæredygtig sameksistens med
lokalbefolkningen skal de også
tænke over miljøeffekten af
deres landbrug.
I de senere år har de derfor
drevet deres landbrug efter
økologiske principper med
minimalt brug af sprøjtemidler og handelsgødning.
- Men pløjning af jorden eller i det hele taget bearbejdning af den er ikke en god idé
i et varmt, tørt klima, påpeger
Morten Hansen.
For bliver det meget tørt,
gælder det i høj grad om at
holde mest muligt på det plantetilgængelige vand i jorden.
- Derfor overvejer familien
også at gå over til principperne

i regenerativt landbrug, hvor
der sås direkte, og jorden konstant er dækket af afgrøde med
mere, siger han.
På den måde er familien
Philips hele tiden på vej med
nye tiltag, der tilpasser deres
landbrug til de aktuelle, lokale
forhold.

Markplan
Græs 486 ha
Vådområder 121 ha
Faste medarbejdere 30
Timeløns-ansatte 20
Maksimalt antal til møder på farmen 300

Husk

Patriotisk Selskab holder

GENERALFORSAMLING
Onsdag den 22. juni 2022 kl. 19
Generalforsamlingen afholdes på Odense Congress Center,
Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ

Dagsorden
• Valg af dirigent
• Beretning fra bestyrelse og udvalg

Oplev selv Tanzania på studietur
Interessen blandt landmænd for at møde kollegaer ude i den store verden
har altid været der. Vi vil gerne vide, hvordan de bærer sig ad under deres
lokale rammevilkår, der omfatter alt fra politik til klima.
Derfor arrangerer Eﬀektivt Landbrug sammen med rejsebureauet Rejsogoplev studieture til mange lande – også til Tanzania i november i år.

• Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede
årsregnskab 2021/2022 samt fremlæggelse af
budget for regnskabsåret 2022/2023
• Årsregnskab 2021 for Fyens Stifts patriotiske
Selskabs Fællesfond til orientering
• Årsregnskab 2021 for A/S Det fynske
Landbocenter til orientering
• Eventuelle forslag fra medlemmerne/bestyrelsen
• Debat
• Valg i henhold til vedtægterne

Du kan læse mere om studieturene på www.rejsogoplev.dk

TILMELDING til generalforsamlingen skal ske senest
mandag den 20. juni kl. 15.30 på 6315 5400,
tilmelding@patriotisk.dk, i Patriotisk Selskabs app
eller på www.patriotisk.dk

• Eventuelt
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