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Fosfor er et vigtigt mineral for 
køernes produktion og sundhed, 
men samtidig er der, på grund af 
stigende P priser og miljøhensyn, 
behov for at reducere køernes 
udskillelse af P med gødning og 
urin. Derfor har tildelingen af 
fosfor med foderet i en årrække 
været faldende. I den situation er 
det vigtigt at være opmærksom på, 
om nogle dyr har et større tab af, 
og dermed et større behov for, P 
end andre. 

Screening af KFC’s køer

En gennemsnitlig ko udskiller 
omkring 30 kg fosfor (P) årligt 
med gødning og 0,7 kg med urin. 
Det udskilte P indgår i miljøbelast-
ningen fra kvægholdet, og det 
undersøges i flere forskningspro-
jekter, om det er muligt at reducere 
udskillelsen af P med gødningen 
og urin, hovedsagelig ved at tildele 
mindre P gennem foder og mi-
neraltilskud.  Som det fremgår af 
tallene udskiller køer normalt kun 
lidt P med urinen, men i mange 
undersøgelser har man observeret, 
at enkelte køer udskiller betydelige 
mængder P med urinen. Der har 
været indikationer for, at denne 
store udskillelse kunne skyldes en 
genetisk afvigelse. Vi har derfor 
screenet et stort antal køer på 
KFC for P i urin for at teste denne 
hypotese.

Stort tab af fosfor i urin ved ketose
en screening af et stort antal køer på KFC for fosfor (P) i urin tyder ikke på, at der er grundlag for at 
anvende avlsarbejde til at reducere udledning af fosfor i urinen fra køer. Derimod påviser resultaterne 
en stærk sammenhæng mellem forekomsten af ketose og høj koncentration af P i urin.
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Forsøget

Der blev opsamlet urinprøver to 
gange fra hver ko i løbet af en 
to måneders periode i januar til 
marts 2009. I alt blev 308 prøver 
opsamlet i løbet af 6 perioder af 
hver 2 timers varighed og omfat-
tende 140 køer, 104 Holstein og 
36 Jersey, fordelt jævnt over alle 
laktationstrin og kælvningsnumre.  
Lige efter opsamlingen blev pH 
værdien målt i hver urinprøve, og 
derefter blev P koncentration målt 
i urinen. Intet tyder på, at der i 
populationen findes en genetisk 
afvigelse, som giver anledning til 
høj udskillelse af P i urinen. Der ser 
heller ikke ud til at være grundlag 
for at anvende avlsarbejde til at 
reducere udledning af fosfor i uri-
nen fra køer. Derimod giver vores 
resultater grund til at tro, at der 
er en stærk sammenhæng mel-
lem forekomsten af ketose og høj 
koncentration af P i urin. 

Figur.: Blandt de 308 prøver fandtes èn med ekstremt højt P-indhold. Denne prøve 

havde også ekstremt lavt pH, 5.9 mod normalt mellem 7.5 og 8.3

ekstremt højt P-indhold og 
lav pH hos en enkelt ko

Blandt de 308 prøver fandtes bare 
èn med ekstremt højt P-indhold. 
Denne prøve havde også ekstremt 
lavt pH, 5.9 mod normalt mellem 
7.5 og 8.3 (se figur). Prøven stam-
mede fra en Jersey ko der var 22 
dage efter kælvning. Ved nærmere 
gennemgang af data fra denne ko 
blev det afsløret at den, af HerdNa-
vigator, var udpeget med ketose på 
samme dag. Ketose giver netop sur 
urin, således som det også udnyt-
tes til diagnose med Ketostix®, 
der viser det ved en farvereaktion. 
Sammenhænge mellem ketose 
og ekstreme P-koncentrationer i 
urin er ikke tidligere beskrevet hos 
kvæg. Men, det er mere nærlig-
gende, at tidligere tilfælde af 
meget høje P koncentrationer i urin 
fra køer kan forklares ved ketose 
end ved genetiske defekter.
Overordnet ses der ikke væsentlige 
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forskelle mellem Holstein og Jersey 
køer.  Fosforindholdet i urin følger 
en ”laktationskurve” gennem 
laktationen, men udsvingene er ret 
små. Fosforindholdet har ret svag 
gentagelighed (t = 0.22), hvilket 
tyder på, at også arvbarheden 
er ganske lav. Da størstedelen af 
”P-overskuddet” udskilles ad andre 
veje end via urin giver resultaterne 
af denne undersøgelse ikke grund-
lag for at anvende avlsarbejde til at 
reducere udledning af P baseret på 
målinger af P i urin.
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