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PLANTETILGÆNGELIGHED AF FOSFOR ER VIGTIG FOR JORDS FERTILITET 
Jords evne til at frigive næringsstoffer til planter er en helt central parameter i jords fertilitet. Fosfor er et plan-
tenæringsstof som er central i planters biokemiske stofskifte og afgrøders evne til at buske sig. Planter har 
brug for fosfor for vækst og fosforindhold på op til 0,3% af tør biomasse er bioaktivt. Det betyder at jorden 
skal frigive store mængder fosfor til planter over en vækstsæson. Denne evne er et vigtigt parameter for 
landbrugsjords fertilitet, som kan undersøges på en række måder.  
 
I Danmark er der generelt et overskud af fosfor, og landmænd tilfører generelt mere fosfor til marker end de 
frafører ved høst. På trods af dette findes sandsynligvis skjulte fosformangler i afgrøder som byg. Fosfor 
bindes hårdt i jord, og specielt i kolde og tørre forår regulerer planten væksten for resten af sæsonen på 
baggrund af tilgængeligheden i af fosfor. Bladprøver efter buskning fanger ikke dette problem da planter 
nedregulere antal sideskud ved fosformangel i foråret og derefter indeholder tilstrækkeligt med fosfor i blad-
prøver taget i stadier herefter. Det er derfor i høj grad jords evne til at gøre fosfor tilgængeligt i denne situati-
on der er afgørende for om jord er fertil i forhold til fosfor (Figur X). 
 
METODER TIL BESTEMMELSE AF PLANTETILGÆNGELIGHED AF FOSFOR 
Der findes forskellige ekstraktionsmetoder til at bestemme hvor meget fosfor der er i jord og planter til be-
stemmelse af plantetilgængeligt fosfor i jord. Ved valg af ekstraktions metode kan man måle alt fra et par 
milligram fosfor per kilo jord til over 1000 mg fosfor per kilo jord (figure 1). Ved måling af fosfor i plantevæv 
kan der også måles på forskellige puljer. Almindelige planteprøver måler den total koncentration af fosfor i 
blade, hvor flouroscence metoder måler det bioaktive fosfor. Ved ekstraktion fra jord har pH, mineralske 
sammensætning og gødningshistorik desuden indflydelse på hvor meget fosfor de forskellige metoder eks-
trahere (Tabel 1).  
Danske konsulenter bruger flere forskellige metoder til at vurdere jordens evne til at gøre P tilgængeligt for 
planter. Olsen-P er standartmetoden til bestemmelse af jordens fosfortal i Danmark og en række andre lan-
de. Også i Storbritannien anvendes næsten udelukkende Olsen-P til bestemmelse af fosfor i jord (T. George. 
2022). Olsen P har dårlig evne til at forudsige indhold af fosfor i den høstede plante, og lider under at ekstra-
here forskellige fosforpuljer afhængig af jordtype og gødningshistorik (figur 2 og tabel 1).  
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Tabel 1. Pearson korrelations koefficienter imellem P ekstraktions metoder og jord egenskaber (n= 50).  
 

 
Figur 2. Sammenhæng imellem indhold af fosfor i byg ved høst og ekstraheret og målt fosfor i jord ved Olsen 
P. 
 
Forsøg lavet i 60erne på jorde i Europe, Amerika og Australien viser at en ”simpel” vandekstraktion i en time 
kan forklare 88% af variansen i udbytter og forfor indhold i bladmasse. Denne evne til at forudsige udbytter 
og fosforindhold ligner Olsen-P. Eurofins udbryder et samlet jordfertilitetsprodukt som hedder jordkompas 
hvor der indgår to forskellige fosfor ekstraktioner. Afgrødelageret testes ved en P-Al (ammonium lactate) 
esktration og plantetilgængeligt P måles ved en 0.01M CaCl2 ekstration. Da CaCl2 ekstraktionen er en me-
get mild ekstraktion og derfor er sammenlignelig med vandekstraktionen forventes det at den har sammen-
lignlig evne til at forudsige udbyttetab og fosforindhold af planter med vand.  
DGT (Diffusive Gradients in Thin Films) måler jordens evne til at tilføre P til planteoptag ved at tage højde for 
diffusionsbegrænsningen. Dette er specielt nyttigt for næringsstoffer hvis plantetilgængelighed primært er 
begrænset af lave diffusionskvotienter som fosfor. Princippet bag DGT til bedømmelse af fosfors plantetil-
gængelighed beror på at der ligger en jern-oxid resin bagved en diffusionsbarriere i form af en gel. Jern oxid 
resinen tiltrækker og binder det fosfor, som vandrer igennem diffusionsbarrieren. Dermed begrænses op-
samlingen af fosfor i jern oxid resinen af fosfats diffusionskvotient.   
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Der er udviklet en hurtig, præcis og kommerciel tilgængelig metode til bestemmelse af fosforindhold ved 
hjælp af klorofyl a fluorescens. Planters indhold af fosfor er en god indikator for plantetilgængeligheden når 
den måles før og under buskningsfasen (figur 3 og 4). Derfor kan denne metode bruges i det tidlige forår 
hvor man potentielt kan nå at redde en et udbyttetab ved sen tildeling af fosfor ved kritisk lave værdier.  
 

Figur 3. Fosforindhold af bygplanter fra 26 dage efter såning til 69 dage efter såning.  
 

 
Figur 4. Sammenhæng imellem målt p koncentrationer i blade og forudsagt P koncentrationer ved hjælp af 
chlorophyll a fluoroscence.  
 
Sammenfatning 
 
Fosfor er et plantenæringsstof som er central i planters biokemiske stofskifte afgrøders evne til at buske sig. 
Jords evne til at frigive næringsstoffer til planter er en helt central parameter i jords fertilitet. Metoder baseret 
på jordekstraktioner, ekstraherer flere forskellige puljer i jord, og kan derfor kun i ringe grad bestemme plan-
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tetilgængelighed af fosfor. Fosfor koncentration i planten ved buskning er et godt mål for jords evne til at 
gøre fosfor tilgængeligt for planter. Klorofyl a flouroscence og planteanalyse er gode metoder til at bestem-
me fosforkoncentration i plantevæv, og derfor gode metoder til at bestemme jordens fertilitet.  
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