
XL-TROMLER GIVER FLEKSIBEL ARBEJDSDAG
– Ved kun at bruge vægten kan en han være 51 cm og en anden 46 
cm mens de begge vejer 4 kg. Den, der er 51 cm lang, vil oftest have 
den bedste kvalitet, pointerer Torben Madsen.

I pelssæsonen bliver minkene delt op i tre grupper, alt efter kvali-
tet; de som bruges til avl, de der skal sælges og resten, der skal pel-
ses.

Større og bedre mink
Vælger man at investere i en længdemåler anbefaler Torben Mad-
sen, at man lader de samme medarbejdere stå for alle målinger.

– Det skal være de samme folk, der måler minkene, fordi der er 
forskel på, hvordan folk holder minkene – og der skal ikke meget til 
før der er en forskel på 2 centimeter alt efter hvem der måler, vurde-
rer han.

Samtidig skal man være indstillet på lidt ekstra-arbejde, som dog 
passer godt med hans virksomhedsfilosofi.

– Hvis vi tager 100 hanner på 4 kg., har det med længdemåleren vist 
sig, at vi får 5-7 dyr, der bliver kasseret til avl, fordi de er for korte. Mange 
farmere vil nok mene, at det er for lidt til at lave længdemålin  g  erne, 
men ikke for os. Vi har ikke en minkfarm for at ligge nede i mid  ten. Vi 
har minkfarm for at lave de bedste  mink, fastslår Torben Madsen.

Med to nye Jasopels XL-tromler har Torben Madsen fået langt 
mere fleksibilitet – samtidig har et nyt måleværktøj givet ge-
vinst i udvælgelsen af avlshanner

Torben Madsen er en driftig iværksætter, der i løbet af de seneste 
små 20 år har udviklet sin minkfarm til i dag at omfatte 18.000 tæver. 
Samtidig driver han med en tidligere medarbejder en farm på 7.000 
tæver. 

– Vores fælles mål er at lave gode mink og sælger efterhånden 
mange avlsdyr. Vi prøver at lave kvalitet hele vejen, og det kræver, at 
vi har det rigtige grej og rigtige sparringspartnere, fortæller Torben 
Madsen, indehaver af TM Mink.

XL–tromle sparer penge
Hos TM Mink blev der i 2015–sæsonen solgt 25.000 avlsdyr og pel-
set 100.000 mink. Den store mængde dyr betød, indtil for to år 
 siden, at der skulle aflives dyr fra morgen til aften for, at tromlerne 
kunne følge med i kapacitet.

– Vi valgte derfor at købe to Jasopels XL–tromler forrige år, og de 
har været en stor hjælp. Nu kan vi fx starte aflivningen klokken 14 og 
være færdig klokken 16, fremhæver Torben Madsen.

Dagen kan derfor planlægges bedre med ca. 300 dyr i hver 
trom  le af gangen.

– Uanset hvordan du stiller det an, så har vi sparet penge på de 
her tromler, konkluderer Torben Madsen.

Påfyldningen af savsmuld sker manuelt, og tromlerne er forsy-
nede med en lille suger, der effektivt fjerner støv.

Jasopels længdemåler
I indeværende sæson har man hos TM Mink brugt en Jasopels 
Længdemåler, der måler længden af minken med ultralyd.

– Alle vore avlsdyr skal gennem måleren, fordi det helt klart har 
en værdi at kende længden. 
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