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Silverlands har et træningscenter, hvor alle både større og mindre producenter af kyllinger uddannes og efteruddannes. Det er en central del af virksomhedens succes.

Tanzania

De danske landmænd hører om produktionen af kartofler, som ligger i sækkene forrest. I baggrunden ligger sække med sojabønner, som Silverlands også selv dyrker til foderet. Fotos: Peter
Koustrup

Kyllinger, majs og
soja i store mængder
I Tanzania er der
enormt mange små
landbrug, hvis primære formål er at
brødføde ejerfamilierne. Men der er
også enorme landbrug, som er mere
eller mindre mekaniserede.

De 11 danske landmænd,
der for nogle uger siden
var i Tanzania med Effektivt
Landbrug og rejsebureauet
rejsogoplev, oplevede mange
forskellige typer landbrug.
De helt små landbrug, hvis
rolle blot – men nok så vigtigt –
er at brødføde ejerfamilien, og
så nogle, efter danske forhold,
temmeligt store landbrug med
produktion til langt flere end
blot de ansatte.

- Vi besøgte blandt andet
Silverlands, der er markedsledende inden for sit felt.
- Årligt producerer de millioner af daggamle kyllinger og
en enorm mængde kyllingefoder, som de selv forædler
majs til, fortæller Per Østergaard.
Han var rejseleder for gruppen, og har været i Tanzania
mange gange som rådgiver for
forskellige landbrugsprojekter.

Denne StripTill såmaskine kan også placere gødning. Den havde de stor succes med, fordi den kun
bearbejder en stribe og derved bevarer mest mulig fugt i jorden.

En usædvanlig
virksomhed
Der er relativ stor usikkerhed
omkring antal landmænd og
familier, hvor landbrug arbejdsmæssigt spiller en rolle i
dagligdagen i Tanzania.
Men der er anslået omkring otte millioner familier,
for hvem landbrug er en vigtig del af hverdagen, fordi de
producerer afgrøder, og som
for cirka en tredjedels ved-

kommende også har husdyr.
Andre kilder anslår at der er
godt ni millioner beskæftiget i landbruget i Tanzania.
Med en befolkning på cirka
60 millioner er det cirka hver
syvende, som har med landbrug at gøre. I Danmark er det
blot én ud af cirka 31, som er
beskæftiget i landbruget og
følgeindustri.
Det der dog er endnu mere
åbenlyst anderledes, er gra-

den af mekanisering. På det
trin i udviklingen, hvor Tanzania befinder sig nu, har beskæftigelse af mange hænder
høj prioritet.
- Der er ikke mange brug,
som bruger moderne, rationel teknologi, som vi kender
det herhjemme, påpeger Per
Østergaard.
En undtagelse er dog Silverlands, som siden 2013 har drevet virksomhed i landet.

Det er hårdt arbejde at tømme en lastbil med tunge sække i varmen og støvet. Alle råvarer håndteres i sække ved indtransport til fabrikken og bliver skåret op ved påslaget.

Få nyheder GRATIS hver dag! - Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.effektivtlandbrug.dk
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Til brug, blandt andet i egen foderproduktion, forædler
Silverlands også kernemajs, der også dyrkes til produktion af eget
foder, som det ses i baggrunden. Forrest er der lagt kartoﬂer, som
dyrkes på et større areal.

I modsætning til de allerﬂeste
landbrug i Tanzania er Silverlands
meget mekaniseret og har
traktorer med GPS-udstyr.

Udover at lave daggamle kyllinger i tusindvis hver eneste dag
året rundt producerer Silverlands også enorme mængder
kyllingefoder på egen fodermølle.

Oplærer i eget
træningscenter
I Danmark har vi i over 100 år
haft tradition for at blive uddannet til det fag, vi skal leve
af. Mange bliver også efteruddannet for at kunne følge med
i fagets udvikling. Sådan er det
bare ikke i mange af verdens
lavindkomst-lande.
Særligt gælder det nok for
landbruget, hvor meget få ud
af dem, der i en eller anden
grad er beskæftiget med landbrug, har en landbrugsfaglig
uddannelse.
- Sådan er det også i Tanzania, og derfor har Silverlands
valgt at have sit eget træningscenter, hvor aftagerne af deres
daggamle kyllinger kan blive
oplært i at opdrætte dem, fortæller Per Østergaard.
Træningscentret blev startet
i 2016 og hedder i dag Tanzania Poultry Education Centre
(T-PEC).

Dyrker selv
afgrøderne
Silverlands er også usædvanlig, fordi virksomheden udover at have høns i flere forskellige racer til at lægge æg,
der udruges og giver daggamle
kyllinger, også dyrker en del af
afgrøderne til sin produktion
af foder.
Det gælder majs og sojabønner, som udgør de to væsentligste komponenter i kyllingefoderet.
- De forædler også selv majs,

dyrkes 140 hektar med avocado.
Andre afgrøder er kartofler,
hvede og byg.
siger Uffe Wiborg, der var med
på studieturen.
En af de fordele Silverlands
også har, er muligheden for
at vande en stor del af markerne.
- Uden vanding ville de kun
kunne dyrke en afgrøde årligt,
fordi nedbøren kommer i en
kortere periode i løbet af året.
Men med hjælp fra vanding
kan de opretholde et system
med fem afgrøder på to år,
supplerer Morten Hansen.
Han og de andre danske
landmænd fik at vide, at årlig
nedbør er cirka 600 mm, men
den falder meget forskelligt
både i regionen og fra år til
år. Derfor er der ofte længere
perioder med tørke samtidig
med, at det er 22-30 grader
varmt om dagen.
I alt dyrker Silverlands over
2.000 hektar med brug af
store traktorer, redskaber og
GPS-teknologi. Det er meget
usædvanligt i Tanzania.
- På grund af den ringe
nedbør bliver markerne ikke
pløjet, men sået direkte for at
holde på vandet i jorden, siger
Per Østergaard.

Ingen former for
statsstøtte
I Europa og USA er der med
års mellemrum ekstremt vejr,

som mindsker udbytterne i
afgrøderne.
- Så sker det, at staten eller
EU træder til med hjælpeordninger, siger Peter Koustrup.
Men det kan man godt
glemme alt om i Tanzania. Der
er absolut ingen hjælp at hente fra staten, hvis afgrøderne
ikke klarer skærene enten på
grund af tørke eller voldsom
nedbør.
Der er heller ikke hjælp at
hente, hvis husdyrene bliver
ramt af smitsomme sygdomme.
- Hvis kvæget dør som følge af mund- og klovsyge, får
ejeren ingen hjælp til at genetablere besætningen, siger
Morten Hansen.
Noget der også undrede deltagerne i studieturen, var da
de hørte om opkrævningen
af skatter.
- Det virkede som om, at det
var meget tilfældigt, hvordan
skatter blev opkrævet. Havde
man penge i banken, blev der
lige pludselig opkrævet skat,
hørte vi fra en landmand, fortæller Uffe Wiborg.

Avocado og kartoﬂer
dyrkes også
Udover foderafgrøderne har
Silverlands også konsumafgrøder som kartofler og avocado.

- Avocado er en forholdsvis
ny afgrøde i Tanzania, som giver et godt afkast, forklarer Per
Østergaard.
Åbenbart bliver avocado
moden på et andet tidspunkt
end i de øvrige lande, som har
større arealer med den. Det
betyder, at prisen bliver høj,
fordi supermarkederne ønsker at have avocado på hylderne året rundt.
På nuværende tidspunkt

Ønsker at være
bæredygtig
Silverlands ønsker at fremstå
som en ansvarlig virksomhed
med en god social profil. Det
vil sige, at virksomheden skal
være bæredygtig på tre områder: økonomisk, socialt og
miljømæssigt.
Medarbejderne får cirka
30 kroner om dagen i løn for
otte timers arbejde, og ar-

bejdsugen er seks dage. Det vil
sige, de tjener cirka 180 kroner
ugentligt.
Noget som efter danske
forhold er usædvanligt, er, at
alle marker er indhegnet, og
staldanlæggende er også indhegnet, selvom de ligger inde
på de indhegnede markarealer.
- Årsagen til hegnene er beskyttelse mod smitte, får vi at
vide, forklarer Per Østergaard.
Silverlands har aktiviteter tre
steder i Tanzania og er også
aktiv i Kenya.
/ jpj
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Ferguson 6180,
kørt 5076 timer, årg 1997,
flot og velholdt.
Sælges sammen med ny
danskproduceret træflytter
model H.E 1000.
Den styres med fjernbetjening. Kan flytte træer
med stammer op til
ca. 25 cm.
Sælges samlet
for 285.000,Al henvendelse på 20 48 58 48
he@he-maskiner.dk
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