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Fosforstrategi
Fosforläckage är en högaktuell fråga inte minst i samband med
EU:s vattendirektiv. Genom att optimera fosforgödslingen, se till
att dräneringen fungerar och kanske anlägga en skyddszon eller
fosfordamm där det behövs kan du spara pengar på inköpt fosfor
och göra en insats för dina närmaste vattendrag.
Målen med rådgivningen är att ta fram en gårdsanpassad strategi för fosforgödsling,
val av brukningsmetoder och andra åtgärder som bidrar till att fosforn utnyttjas
optimalt och minimerar risken för förluster via dränering och ytavrinning.
Rådgivningen går ut på att optimera gårdens fosforutnyttjande samt minska
förlusterna. Tillsammans går du och rådgivaren igenom din senaste markkarta,
växtnäringsbalans, växtföljd och gödslingsplan och bedömer om det går att förbättra fosforeffektiviteten för gårdens olika grödor. Med hjälp av din erfarenhet
och lokalkännedom, markkarta, annat kartmaterial och genom att titta i terrängen
identifierar rådgivaren ”hot spots” där risken för förluster av fosfor är stor och föreslår
lämpliga åtgärder.
Viktiga delar vid bedömningen är dränering, markstruktur, markens innehåll av
lättillgänglig fosfor, jordarten, fältets lutning och bearbetning. Har du djur går ni
också igenom hur du fördelar stallgödseln mellan olika fält. Om växtnäringsbalansen
visar på ett överskott och åkermarken har hög fosforklass kan det vara aktuellt att
avyttra stallgödsel eller minska mängden fosfor i foderstaten. På växtodlingsgårdar
diskuterar ni möjligheten att ta emot stallgödsel eller andra organiska gödselmedel.
Efter besöket får du ett rådgivningsdokument som innehåller föreslagna åtgärder,
strategi för fosforgödsling efter eventuella förändringar och en karta eller skiss med
riskområden för fosforförluster och platser där det kan vara lämpligt att se över
dräneringen, strukturkalka, anlägga skyddszoner, anpassade skyddszoner, dammar/
våtmarker som samlar fosfor eller tvåstegsdiken markerade.

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare ochmiljön
tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker
användning av växtskyddsmedel. Du når oss på: tel 0771-573 456, www.greppa.nu
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GÅRDSNYTTA
Bättre ekonomi genom att
tillförd fosfor utnyttjas optimalt
i odlingen.
Bättre utnyttjande av fosforn
i stallgödsel.
Du får hjälp att se vilka åtgärder
som kan vara aktuella på din
gård. Ofta går det att hitta win-/
winåtgärder som gynnar både
produktion och miljö.

MILJÖNYTTA
Minskade fosforförluster ger
mindre övergödning.
Minskad transport av jord
partiklar till vattendrag.
Bättre hushållning med fosfor
som resurs.

