Bra bete ger mycket
mjölk och sparar
kostnader
MILK

Per Larsson, Kårtorps gård
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Detta är innovationen

Bra bete för att producera mycket mjölk på billigt foder
Kårtorp är en ekologisk gård där mjölkkorna
ska beta mycket. Ett bra bete ger mycket
mjölk till liten kostnad. Därför var det viktigt
att planera betet noga redan vid byggnationen.
Korna släpps ut i april–maj. Nymjölkade djur
släpps ut direkt från roboten. De får nytt
bete varje morgon. Ett attraktivt foder lockar
ut korna. Arealen stripbetas under hela
säsongen. Om betet förväxer skördas vallen. Under sommaren putsas sedan betet i genomsnitt tre gånger.
Mjölkproduktionen ökar under sommaren, speciellt i maj och juni. För att kunna slippa minskande avkastning senare på sommaren satsade man på bevattning sommaren 2017.
Att ha en gödslingsstrategi på betesvallarna är också viktigt. Kiserit, som ger extra svavel, har
förbättrat avkastningen.

Stor betesavkastning och bra ekonomi

Bra bete är lönsamt och viktigt i KRAV-produktionen
Ett strukturerat arbete, att jobba tillsammans och kommunicera
runt målen har varit drivkrafter i arbetet med mjölkkorna och betesgången.
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Gårdsbeskrivning

FÖRUTSÄTTNINGAR

GÅRDEN

Mjälig mellanlera.

6 heltider.

Tempererat kontinentalt klimat.

Ekologisk produktion.

Altitud: 110 m över havet.

240 ha åker varav 140 ha slåtter- och betesvall.

Lutning: 0 %.

39 ha naturbete och 6 ha under restaurering.

Gården ligger utanför Tibro i Västergötland.

DJUREN

VALLSKÖTSEL

210 mjölkkor (SRB) som producerar 10 400 kg
mjölk.

Bete: Ja!

48 köttraskorsningskvigor.

Slåttervallar med vitklöver, engelskt
rajgräs, timotej och rörsvingel. Extra vitklöver och rajgräs i betesvallen.

VARFÖR FUNKAR DET?
Det var nödvändigt att planeringen av betesgången och betesskötseln fanns
med redan vid planeringen av nybyggnationen. Koantalet ökade och kravet på
vad korna skall äta på betet är stort i KRAV-produktionen.
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Det är också viktigt att man jobbar tillsammans mot målet. Personalen är positiv och vet vad som gäller.
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