Fosforregulering i praksis
Vi har den seneste tid lavet flere rigtig gode Type 2 korrektioner mht. nedbringelse af
harmoniareal set i forhold til især fosfor.
Vi har kendt til den forholdsvis store udfordring med fosfor i Nordvestjylland i noget tid. Især
Thy og Mors er ramt. Allerede for ca. 1,5 år siden gik flere kunder i samarbejde med både
miljø- og foderfolk i gang med at forberede sig på de nye fosforregler.
Vi har nu set frugten af dette arbejde, de allerbedste og største ejendomme har haft
reduktioner på over 100 ha alene på fosforsiden. Det er da et resultat der virkelig kan måles.

Hvad har man så gjort?
Der er flere stadier i arbejdet, både tekniske -men især managementmæssigt.







Det allervigtigste parameter er foderforbruget pr. kg tilvækst/årsso. Der er her
managementdelen for alvor spiller ind. Jo lavere foderforbrug, jo lavere udledning.
Tilsætning af op til 300 % fytase, hjælper også på udledningen. En besætning på
10.000 slagtesvin årligt kan sænke harmoniarealet med op til 15 ha alene ved at gå fra
100 % til 300 % fytase.
Fasefodring af både søer og grise i vækst. Således at man følger grisenes behov og ikke
fodrer efter at den mindste gris skal tilgodeses. Vi har flere og flere besætninger der
bruger drægtighedsfoder i løbestalden. De bedste besætninger har en fordeling der
siger 75 % drægtighedsfoder og 25 % diegivningsfoder. En sådan fordeling rykker
voldsomt på fosfortildelingen i positiv retning. Samtidig reduceres foderomkostningen
betydeligt.
Ved grise i vækst kan man med fordel bruge 300 % fytase. Ved de mindste grise (5-15
kg) kan der også bruges 400 % fytase uden problemer. Igen er det vigtigt at bruge
fasefodring. Minimum 3 faser i klimastalden, og hold fuld fokus på korrekt foderskift.

Der er altså økonomiske fordele, både med hensyn til lavere foderomkostninger, men især et
mindre harmoniareal ved at holde fokus på fodertildeling til grisene.
Har du spørgsmål omkring fosforrestriktioner i dit område, så kontakt Anders Christensen eller
Søren Larsen.

Med venlig hilsen
Søren P. Larsen
Svine- og foderrådgiver

