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Projekts faglige forløb  
 
Baggrund: Fosfor (P) er et essentielt plantenæringsstof, der har stor betydning for både udbytte og kvalitet 
af kartofler. Afhængig af jordens mineralogi og tekstur bindes P stærkt i jorden og plantetilgængeligheden 
påvirkes endvidere af jordtemperatur og –fugtighed, hvilket i praksis betyder, at P ofte ikke er tilgængelig i 
tilstrækkeligt omfang når kartoffelplanten har behov for næringsstoffet. Det er problematisk da netop P 
tilgængeligheden ved etablering af kartoffelplanten og i forbindelse med stivelsessyntesen i 
kartoffelknolden, har afgørende betydning for både udbytte og kvalitet af de høstede kartoffelknolde. 
 
Formål: Formålet er at udvikle en metode, der muliggør præcis og hurtig fastlæggelse af kartoffelplantens 
aktuelle P status direkte i marken og samtidig udvikle effektive strategier til akut afhjælpning af P mangel 
ved bladgødskning. Dette muliggør akut optagelse af P, selv i perioder hvor jorden er for kold i det tidlige 
forår, samt i perioder hvor overjorden ikke er tilstrækkelig fugtig til at stille de nødvendige P ressourcer til 
rådighed for planten 
 
Projektplan og de opnåede resultater: I projektet er der i 2019 udført følgende hovedaktiviteter: 
 

1. Anvendelse af klorofyl a fluorescens til bestemmelse af kartoffelplantens P status direkte i marken 
med håndholdt apparatur. 

2. Optimere anvendelsen af P bladgødskning, således at der sikres en hurtigt og effektiv optagelse og 
retranslokering af P under markforhold 
. 

Hovedaktiviteter fordeler sig på følgende tre arbejdspakker (AP1- AP3): 
 
AP1: Screening af egnede arealer til anlæggelse af kartoffelforsøg  
 
Vi har tidligere (2017; 2018) lavet omfattende og gode markforsøg på P manglende jorde i Nordjylland, men  
i 2019 blev disse forsøg flyttet tættere på KU-Frederiksberg da det er meget tids- og omkostningstungt at 
lave detaljerede forsøg i så stor afstand. I samarbejde med SEGES (chefkonsulent Leif Knudsen) blev der 
derfor igangsat screening af databaser for sandende jorde med lavt P tal på Sjælland. Der blev provisorisk 
udpeget et areal ved hhv. Kulhuse og Ringsted som værende meget lovende. Begge arealer er JB2 med 
Olsen-P (Pt) under 1.9 og disse jorde blev undersøgt nærmere i laboratorium og drivhus for deres 
potentielle evne til at inducere P mangel i kartofler. 
 
På baggrund af ovenstående blev der udvalgt et areal ved Kulhuse, hvor der ifølge SEGES og landmanden 
tidligere er dyrket afgrøder med P mangel. Jorden blev i 2019 forud for grundgødskning og kartoffellægning 
analyseret med følgende resultat: 
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Table 1. Jordanalyser før og efter forsøgets udførelse i Kulhuse 
 
 
 

 
Before 
sowing 

After 
harvest 

P 0kg/ha 

After harvest 
P 30kg/ha 

 
DGT-P 95.5 86.7 125.3 

Olsen P (Pt) 
2.4 1.7 2.1 

JB 
1-2 1-2 1-2 

Reaction (Rt) 
7.2 7 6.9 

Potassium (Kt) 
7.1 6.2 5.9 

Magnesium (Mgt) 
3 2.8 2.6 

 
 
Af jordanalysen ses det at P, K og Mg ligger i den lave ende af normalområdet for en grovsandet jord og 
derfor umiddelbart forekommer velegnet til formålet. 
 
AP 2: Anlæggelse af markforsøg i Kulhuse 
 
Der blev udført et fuldt randomiseret markforsøg med følgende 9 behandlinger (4 gentagelser): 
 
1.  P- 
2. TSP  
3. Flex N22 (13%) 
4. Nanopartikel HAP CMC (1%), 30nm 
5. Nanopartikel HAP N22 (13%), 30nm 
6. H3PO4 (pH 3) 
7. Blanding af 85% K2HPO4 og 15% KH2PO4 (pH 6.5) 
8. Flex 1 
9. Flex 2 
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Foto af markforsøget i Kulhuse 2019. Forsøgene er anlagt som rækkeforsøg på rækker af 25 m, hvor hver 
behandling er en række på 2 m. I hver række blev behandlingerne 1-9 randomiseret. På hver side af 
behandlingen findes en række der tjener som værn. 
 
 
 
Sprøjtningerne blev udført i løbet af 5 uger med 6 kg P/ha per udsprøjtning (i alt 30 kg P/ha). Optagelsen af 
P blev i gødningerne 4-7, suppleret med vanadat (VO4

3-), som er en fysiologisk analog (proxy) til fosfat 
(PO43-). Da vanadat ikke findes naturligt i planten, muliggør det analyse af optagelseseffektiviteten af det 
tilførte P med bladgødskning. Desuden blev der, med samme formål, gennemført forsøg med radioaktivt 
P33 som i separate forsøg blev tilført med gødningerne 6-7. 
 
Forsøgene viste at kartoffelplanten, i modsætning til f.eks. byg, er i stand til at optage bladgødsket P og re-
translokere det til den øvrige del af planten. Som hovedregel blev der, i løbet af ugen efter udsprøjtning, 
optaget 2-3 gange så meget P fra de opløste P salte (6-7) som af hydroxyapatit nanopartiklerne (HAP) (4-5). 
I løbet af en periode på 9 dage medio juni blev der optaget henholdsvis 40-50% og 20-35% fra H3PO4 og 
HxKyPO4. Af det optagene kunne vi konstatere en massiv re-translokering på mere end 80% af det tilførte til 
resten af planten, inklusiv rødder og kartoffelknolde. Man kan derfor konstatere at kartoffelplanten er 
meget velegnet i forbindelse med bladgødskning. Vi mangler dog viden om hvornår P gødningen skal 
tildeles af hensyn til promovering af rod og knolddannelse og i forbindelse med stivelsesproduktion i 
knoldene.  
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Fig. 1. Optagelse af P33 i kartoffel målt over en periode på 9 dage for bladgødsket H3PO4 og HxKyPO4. 
 
 
 
AP 3: Måling af P mangel direkte i marken med håndholdt klorofyl a fluorescens apparat. 
 
I løbet af vækstsæsonen blev der løbende foretaget målinger i markforsøget med håndholdt klorofyl a 
fluorescens apparat (P-tester) på forskellige bladpositioner. Der blev samtidig udtaget bladprøver til 
analyse af samtlige plantenæringsstoffer ved hjælp af ICP-OES. Formålet er at validere kvaliteten af P-tester 
målingerne samt at dokumenterer effekten af badgødskningen via P og vanadat koncentrationerne. 
 

 
 
Fig. 2. Det håndholdte klorofyl a fluorescens apparat (P-tester) der blev anvendt i forsøget. Apparatet er 
udviklet og patentanmeldt af SpectraCrop IVS der er registeret som en spin-out selskab fra Københavns 
Universitet. 
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Både bladanalyserne udført med P tester og ICP-OES viste ikke på noget tidspunkt i vækstforløbet at 
planterne var P manglende. Tærskelværdien for P mangel i kartoffel ligger på 2000-2300 ppm P og 
værdierne var konsekvent markant over dette niveau (3000 – 4000 ppm) og der var på grund af det høje P 
niveau i jorden ingen målbare effekter af P sprøjtningerne på P optagelsen. Høstudbyttet var ligeledes det 
samme på tværs af gødningstyperne og lå konsekvent mellem 500-700 hKg/ha (ingen signifikante forskelle). 
 
Konklusion og perspektivering 
 
I modsætning til byg er kartoffelplanten i stand til at optage P over bladet og re-translokere det til de øvrige 
dele af planten inkl. kartoffelknoldene. Til trods for at markforsøgene blev udført på et areal hvor der i 
sæsonen 2019 ikke blev induceret P mangel under de givne jord- og klimaforhold, viste det sig alligevel 
muligt at måle optagelsen af P, dels via anvendelsen af vanadat som en proxy for fosfat og dels ved 
anvendelse af radioaktivt P33. Forsøgene viste at op mod 50% af det tilførte P i løbet af en uge blev optaget 
over bladet og i samme periode blev op mod 80% af det optagne re-translokeret til de øvrige dele af 
planten. Forsøgene viser at P med stor sandsynlighed kan anvendes som en effektiv strategi til at 
opretholde et tilstrækkelig P forsyning under rodsystemets etablering og i forbindelse med knoldsætning og 
–fyldning. 
 
Forsøgene fortsætter i sæsonen 2020 hvor det flyttes til Hovborg på et areal hos BJ Agro hvor forudgående 
dyrkningsforsøg i drivhus med jord fra arealet har vist at P mangel induceres. Det er derfor forventningen at 
det i 2020 vil lykkes at inducerer P mangel og dermed teste i hvilket omfang udvalgte P gødskningsmidler 
egner sig til afhjælpning af P mangel. P testeren og ICP-OES målinger vil igen blive anvendt til at 
dokumenterer tilstedeværelsen af P mangel og måle effekten af de enkelte P gødninger.  
 
I 2020 vil der blive lagt vægt på at identificere det bladstadium som bedst reflekterer kartoffelplantens P 
status og desuden vil der blive lagt vægt på kvantitativt at kunne fastlægge hvor meget af det tilførte P der 
reelt optages og retranslokeres i alle behandlinger. Alle bladgødskningsmidler vil derfor blive spiket med 
vanadat. Desuden vil strategien blive ændret en smule således at nogle af sprøjtningerne flyttes i 
vækstperioden med henblik på at blive tilført i den periode hvor knoldudviklingen/knoldfyldningen finder 
sted.  
 
 
Offentliggørelser vedrørende projektet.  
 

Der arbejdes i øjeblikket på to publikationer som forventes klare til publikation i videnskabelige tidsskrifter i 
løbet af 2020: 

1. Optagelse og re-translokation af bladgødsket P ved anvendelse af P analoger under markforhold 
2. Anvendelse af P testeren i marken. En publikation der har til hensigt at klarlægge hvorledes tørke 

og varme påvirker målingerne. 
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Økonomi:  

Lønmidler Driftsmidler 

bevilling forbrug difference bevilling forbrug difference 

166.667     167.349     -682     50.000     54.541     -4.541     

 

Af ovenstående ses et mindre overforbrug på projektet – dette beløb på 5.243,- vil blive dækket af egne 
midler. 


