
Razem z karmiarką Jasopels 950 Ejgil Markussen poprawił wy-
dajność i ergonomię na fermie a poza tym zyskał więcej energii 
do codziennej pracy

Jesienią zeszłego roku Ejgil Markussen zakupił nową karmiarkę Jaso-
pels 950 wyposażoną w mieszacz i komputer dozujący. Była to in-
westycja, która przyniosła wiele korzyści.

– Mam na fermie 2.550 samic, a dzięki mieszaczowi i dużej po-
jemności karmiarki mogę ładować paszę nawet dwa razy rzadziej, 
jeśli zajdzie taka potrzeba. Jednocześnie napęd na 4 koła daje po-
jazdowi więcej mocy – mówi farmer. 

Mimo że nowa karmiarka jest większa, zmiana odbyła się bez 
żadnych problemów.

– Jestem zaskoczony tym, jak łatwo manewrować karmiarką, co 
jest szczególnie ważne w hali, w której nie ma zbyt dużo wolnego 
miejsca. Jednocześnie pojazd okazał się bardzo łatwy w czyszczeniu 
– opowiada Ejgil Markussen.

Koniec z marnowaniem karmy
Dzięki nowej funkcji pompa odwraca kierunek, gdy karmiarka doje-
dzie do końca rzędu.

– Bardzo podoba mi się, że ani w zbiorniku ani na ziemi nie zo-
stają resztki karmy. Wypróbowaliśmy wcześniej inną karmiarkę, w 
której wciąż trzeba było opróżniać zbiornik. Dlatego uważamy, że 
Jasopels zastosował świetne rozwiązanie – twierdzi Ejgil Markussen.

Dzięki temu, że istnieje możliwość zmiany kierunku obrotu pom-
py, w wężu nie ma ciśnienia i dlatego karma nie marnuje się.

– Innym dodatkiem jest nowa mniejszy wylot węża. Ułatwia on 
formowanie mniejszych porcji, dzięki czemu norki otrzymują od-
powiednią ilość karmy. Zwłaszcza w przypadku młodych nie trzeba 
później zeskrobywać resztek karmy – twierdzi Ejgil Markussen.

Uważa on, że dokładne porcjowanie karmy bardzo pomaga w 
przypadku stosowania żywienia bodźcowego, czyli tzw. flushingu.

Ergonomiczny podłokietnik przyniósł ulgę kręgosłupowi
Ejgil Markussen i jego pracownik karmią norki dwa razy dziennie z 
wyjątkiem okresu wzrostu, kiedy robią to cztery razy dziennie. W ta-
kich przypadkach ergonomiczny podłokietnik jest prawdziwą po-
mocą.

– Ogólnie rzecz ujmując kierowanie karmiarką 950 jest bardzo 
wygodne, zwłaszcza na równych i betonowych nawierzchniach – 
mówi Ejgil Markussen.

W przeszłości często dokuczał mu ból ramienia spowodowany 
złą pozycją, jaką przyjmował w czasie karmienia.

– Nareszcie poczułem ulgę, wcześniej cały czas musiałem trzy-
mać wąż. Praca na poprzednich karmiarkach kończyła się więc za-
wsze bólem ręki. Teraz nie mam tego problemu, ponieważ nowa 
karmiarka jest wyposażona w podłokietnik. Różnica jest ogromna – 
podsumowuje Ejgil Markussen.
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