TEKST: BO DEGNBOL NIELSEN, FORMAND FOR DANSK AGRONOMFORENING
Græssende køer, flotte landskaber og engagerede besøgsværter
Den 3. oktober drog en flok på 21 personer på en fem dages studietur til Irland.
Til venstre ligger de pakhuse, som under kartoffelpesten var fyldt med korn til det engelske
marked, mens den irske befolkning sultede og mange til døde. En historisk realitet, der ligger
dybt rodfæstet i vores chaufførs bevidsthed, og som har dannet meget af baggrunden for irsk
udvandring, internationalisering, kultur og politik.
Vi kører mod den danske ambassade, hvor ambassadør Uffe Balslev fortæller om det særlige
ved irsk kultur, politik og erhvervsforhold. For ham er det irske samfund karakteriseret ved
netværk, åbenhed og humor. Irerne er store EU-tilhængere, og der kan findes en løsning på
Nordirlandsspørgsmålet, hvis der er politisk vilje.
Lidt uden for Dublin besøger vi Alltech Bioscience Center. Alltech, stiftet af Dr. Pearse Lyons, er
kendt i Danmark for foderadditiver, men arbejder også med brug af mikroorganismer til
plantebeskyttelse, jordforbedring og forbedret næringsstofoptagelse. Vi hørte om visionerne,
the Next Green Revolution og så laboratorierne samt fornemmede stemningen i en meget
dynamisk organisation.
Sydvest på mod Cork kører man gennem Irlands intensive mælkeproduktionsområde. Her
besøger vi en ung, succesrig landmand, Bryan Daniels, som har søgt inspiration til sin
produktion i bl.a. New Zealand. Han har 140 ha og 300 malkekøer, som han passer sammen
med to medhjælpere. Køerne malkes i en nyinstalleret malkekarussel. Efter mælkekvoternes
ophør var ammekøerne udsat og antal malkekøer øget med 75 pct. Samtidig har han øget

fokus på græs-management og har over ti år øget udbyttet med 50 pct.
til nu 17 tons tørstof pr. ha ved afgræsning. Køerne forårskælver og går
på græs 285 dage om året.
Vores landmand illustrerer udviklingen i irsk landbrug baseret på intensiveret græsudnyttelse,
øget mælkeproduktion efter kvotebortfald, sæsonbaseret mælkeproduktion, lave
produktionsomkostninger og lav gæld.
Grovvareforretningen Denn blev startet af agronomen og forretningsmanden Patt Denn, der
oprindelig var planterådgiver i Waterford county. Det begyndte med salg af kemikalier og
senere egen foderproduktion. Salget af kvægfoder stiger kraftigt med mælkekvoternes
afskaffelse. Virksomheden har stærkt fokus på landmændenes behov og indtjeningsforbedring.
Teagasc - et keltisk ord, som betyder instruktion/rådgivning/videnfrembringelse - er en
organisation, der samler forsknings-, uddannelses- og rådgivningsaktiviteter. Vi mødte deres
markrådgivere på vores to bedriftsbesøg, så deres græsforsøgsstation, også med malkekøer,
og fik et aftenforedrag af deres regionale leder. Vi fik klart indtryk af, at der var offensiv dialog
mellem forskning og markrådgivning, som gav dynamik til begge områder.
Vi sluttede af i Dublin med besøg på det berømte stutteri Irish National Stud. For hyggens
skyld og lidt faglighed kiggede vi også forbi Guinness Storehouse og så om aftenen en
folkloristisk keltisk optræden.
Turen var tilrettelagt sammen med Sean Gaule fra vores søsterorganisation, Agricultural
Science Association, og formand for vores europæiske agronomforening CEDIA. Vi var glade
for gæstfrihed, engagement og åbenhed fra vores værter og for den inspiration, det
forhåbentlig har givet til alle.
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FAKTA
I Dansk Agronomforeningen vil vi i fremtiden gerne lave flere studieture - og gerne i
samarbejde med andre aktører, bl.a. studerende - så besøgene kan inspirere og være til nytte
for medlemmerne.

