kapitel 2

Plantenæringsstoffer
og jordens frugtbarhed

At være jordbruger er en videnskab. Og det
at kunne producere mange og sunde planter
kræver stor indsigt og forståelse af, hvad
en plante behøver for at kunne producere
et stort høstudbytte i form af kerner, frø og
frugter.
Man vil næppe have held med blot at smide
frø i jorden og efter nogen tid skovle udbytterne hjem – og slet ikke hvis man befinder
sig på en udpint tropisk jord.
Hvis man skal forstå kompleksiteten i det
at dyrke planter, er det nødvendigt med lidt
basal plantevidenskab og jordbundskemi.
Her får du en kort introduktion til, hvad
planterne spiser.
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Figur 2.1. Det Periodiske System med de essentielle plantenæringsstoffer.
En plante har brug for 17 grundstoffer for at vokse, såkaldte essentielle plantenæringsstoffer. Dem opdeler man i tre hovedgrupper:
n de ikke-mineralske grundstoffer (C, O, H), n makronæringsstofferne (N, P, K, Mg, Ca og S), n mikronæringsstofferne (B, Cl, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Mo)
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Tabel 2.1. Det typiske indhold af mineralske næringsstoffer i en plantecelle. Enheden ppm angiver part per million
(mg grundstof pr. kg tørret plante).

Essentielle
næringsstoffer

Koncentration

Makronæringsstoffer
N – kvælstof

De essentielle plantenæringsstoffer
Planter er fotoautotrofe organismer. Det betyder, at de kan producere alle de essentielle
kemiske forbindelser, som de skal bruge i
stofskiftet på baggrund af lys fra solen og en
række grundstoffer.
Planter skal bruge i alt 17 forskellige
grundstoffer for at fuldføre en livscyklus, fra
fremspiring af frøet i jorden til planten er
helt moden og danner frø, kerner og frugter,
som vi kan høste. Grundstofferne kulstof (C),
ilt (O) og brint (H) optager planten i form af
CO2 i fotosyntesen og H2O i transpirationen.
De resterende 14 grundstoffer bliver optaget som uorganiske ioner fra jordvæsken
af plantens rødder og fordeler sig herfra til
resten af planten dvs. til stængel, blade eller
frugt. Vi kalder alle disse grundstoffer for essentielle plantenæringsstoffer (Figur 2.1).
Grundstoffernes vigtighed
– Liebigs minimumslov
Selvom der kun er et atom molybdæn (Mo)

Koncentration

Ratioen mellem
næringstoffet x og
molybdæn

µmol pr. g
1.000

%
1,5

1.000.000

K – kalium

250

1,0

250.000

Ca – calcium

125

0,5

125.000

Mg – magnesium

80

0,2

80.000

P – fosfor

60

0,2

60.000

S – svovl

30

0,1

30.000

Mikronæringsstoffer

ppm

Cl – klor

3

100

3.000

B – bor

2

20

2.000

Fe – jern

2

100

2.000

Mn – mangan

1

50

1.000

Zn – zink

0,3

20

300

Cu – kobber

0,1

6

100

Ni – nikkel

0,009

0,5

9

Mo - molybdæn

0,001

0,1

1

for hver million kvælstof (N) atomer i en
plantecelle, så er begge grundstoffer lige
vigtige for plantens evne til at vokse (Tabel
2.1).
Denne lovmæssighed blev første gang
formuleret af kemikeren Justus von Liebig i
1830. Ifølge Liebigs lov bliver plantens vækst
ikke styret af den totale mængde af næ-

23

ringsstoffer, der er tilgængelige, men netop
af det næringsstof, der er mest i underskud
set i forhold til plantens optimale behov.
Derfor kan Mo, til trods for at der kun er
behov for uhyre lidt af det, virke mere begrænsende på plantevæksten end et makronæringsstof som N.
Liebig illustrerede principet med en tønde

Figur 2.2. Liebigs minimumslov. Her er næringsstoffet P
(gul stav) mest i underskud og dermed den begrænsende
faktor for plantevæksten, som er illustreret ved vandet i
tønden. 3D: Hans Christian Asmussen
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Figur 2.3. Kløverplante, der lider af molybdæn mangel.
Planter der lider af molybdænmangel kan ikke udnytte
kvælstof i stofskiftet og bladene bliver derfor lyse fordi
produktionen af det grønne farvepigment klorofyl aftager.
Foto: Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug.

fyldt med vand, hvor hver af de 17 stave i
tønden svarer til et essentielt næringsstof
(Figur 2.2). Mængden af vand i tønden repræsenterer plantens vækst og er bestemt af
den korteste stav – næringsstoffet x.
Tilfører man mere af næringsstoffet x, vil
det øge plantens vækst til et niveau, hvor
væksten bliver styret af det næringsstof, der
er i næst-størst underskud: y. Og så fremdeles, indtil stavene ikke kan blive længere.
Når stavenes maksimale længde er opnået,
kan der ikke fyldes mere vand i tønden, og
hermed er plantens maksimale udbytteniveau
nået, det såkaldte udbyttepotentiale. Omvendt kan det ikke betale sig at tilføre mere
af et næringsstof, som der allerede er nok af.
For at opnå et højt og stabilt udbytte forsøger jordbrugeren at tilføre tilstrækkeligt af de
enkelte plantenæringsstoffer via gødningen,
så plantens behov er dækket.

De essentielle næringsstoffer
har vigtige roller
Alle 17 essentielle plantenæringsstoffer har
vigtige roller i plantens stofskifte, nogle har
få funktioner, mens andre har flere hundrede
funktioner.
Eksempel: Hvis planten ikke bliver tilstrækkeligt forsynet med f.eks. mikronæringsstoffet Mo, vil det påvirke de enzymer,
der er afhængige af netop Mo. Hos planter
er enzymet nitrat-reduktase afhængigt af
Mo, som skal bindes til overfladen af enzymet for, at det kan blive aktivt og udføre sin
funktion. Hvis det ikke er til stede i tilstrækkelig mængde, kan planten ikke reducere nitrat og dermed ikke udnytte N i stofskiftet til
at producere livsvigtige aminosyrer og proteiner. En molybdæn-manglende plante vil
derfor ikke kunne vokse, selvom den bliver
gødet optimalt med kvælstof. Molybdæn er i
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Figur 2.4. Tomatplanter
A. Jernmangel: Bladene
bliver lyse mellem ledningsstrengene, som er
ansvarlige for at transportere vand. Fotos: Søren
Husted
B. Fosformangel: Bladene
bliver små og farves rødlige og svagt blå, fordi
det røde farvepigment
anthocyanin ophober sig
sammen med det grønne
klorofyl.
C. Kvælstofmangel: Bladene bliver blege, fordi
det grønne klorofylmolekyle bliver nedbrudt. En
kvælstofmanglende plante
bliver gradvist helt gul,
fordi det eneste farvestof,
der er tilbage i vævet, er
xantofyl (gult).

B

C
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dette eksempel et begrænsende næringsstof
for væksten, og planten udvikler symptomer
på molybdæn-mangel, bliver syg og giver
et dårligt udbytte (Figur 2.3). Planter, der
lider af mangel på næringsstoffer, skifter
farve på karakteristiske måder, som afspejler næringsstoffernes funktion i stofskiftet.
Med lidt træning kan man blot ved at se på
bladene afgøre, hvilken næringsstofmangel
planten lider af (Figur 2.4).
Plantenæringsstoffernes tilgængelighed og optagelse
Plantenæringsstofferne bliver optaget som
uorganiske ioner fra den jordvæske, der omgiver rødderne. Det kan enten være som positivt ladede kationer: NH4+, K+, Ca2+, Mg2+
eller i form af negativt ladede anioner: NO3-,
SO42-, PO43-, Cl-, MoO42-.
Nogle af ionerne er meget opløselige, og de
findes derfor næsten udelukkende i jordvæsken. Andre er meget tungtopløselige, og
findes derfor ikke i jordvæsken. De udfælder

Figur 2.5. Nitrat (NO3-) og fosfat (PO43-) optræder begge som anioner i jorden, men der
er stor forskel på deres opløselighed i den jordvæske, som rødderne optager næringsstofferne fra. Nitrat vil være opløst og meget lettilgængeligt for planterne, da der ikke findes
nogen kationer i jordvæsken, som kan udfælde nitrat. Modsat forholder det sig med fosfat, der reagerer stærkt med kationer af jern og aluminium, som derfor udfælder på kemiske former, der ikke kan optages af planter. Det betyder, at rødderne skal arbejde hårdt
for at opløse fosfor direkte fra overfladen af mineralerne eller fra de gødningskorn, der er
spredt ud på marken af jordbrugeren. På billedet til højre har vi tilsat 1.200 g Ca(NO3)2
pr. liter vand (måleglasset til højre), og det ses, at alt er gået i opløsning – væsken er helt
transparent. I måleglasset til venstre er der tilsat en teskefuld FePO4 pr. liter vand, og opløsningen bliver mælkehvid og uklar, som viser, at det meste fosfor ikke går i opløsning.
Man kan måle, at der kun kan opløses 0,00000000000186 g FePO4 pr. liter. vand ved 20
°C. Foto: Rikke Pape Thomsen.

som tungtopløselige forbindelser eller reagerer med overfladen af
jordens faste partikler såsom lerpartikler, hvorefter de binder sig på
overfladen af dem (Figur 2.5).
Uorganisk kvælstof findes næsten udelukkende som opløst NO3- i
jordvæsken af landbrugsjord. Det danner nemlig ikke tungtopløselige
forbindelser med nogle af de kationer, man finder i jorden. Planten har
derfor meget let ved at få fat i kvælstof, hvis det altså er tilført jorden
som kunstgødning. Der er desuden en meget stor organisk pulje kvælstof i jordens humus, som ikke er tilgængelig for planterne.
Omvendt forholder det sig med fosfor, som findes som anionen fosfat (PO43-). Fosfat er meget tungtopløselig i jordvæsken, da det danner
uopløselige forbindelser med en række andre stoffer, såsom Fe3+ og
Ca2+ og ikke mindst Al3+. Aluminium er godt nok ikke et plantenæringsstof, men findes i høje koncentrationer på overfladen af de lermineraler,
som jorden består af.
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Dansk landbrugsjord er blandt den
mest frugtbare i verden
I Danmark er jorden i geologisk henseende
meget ung. Den er skabt efter sidste istid,
der sluttede for ca. 12.000 år siden. Det
betyder, at jorden indeholder en masse mineraler, som f.eks. en lang række forskellige
ler- og siltmineraler, der er aflejret, da isen
smeltede og trak sig tilbage. Disse mineraler er meget rige på næsten alle essentielle
plantenæringsstoffer. Desuden indeholder
jorden humus, som er et organisk stof, der
tilføres landbrugsjorden med husdyrgødning,
eller som efterlades efter høst i form af døde
planterester. Når det organiske stof bliver
nedbrudt af bakterier og svampe, frigives en
række næringsstoffer.
Det kølige klima i Danmark medfører, at
det organiske stof bliver nedbrudt ganske
langsomt og at mineralerne forvitrer meget
langsomt. Det betyder, at der sker en gradvis
og langsom frigivelse af næringsstoffer fra
jorden til planterne. Derfor er den danske

jord som hovedregel meget frugtbar, faktisk
er dansk landbrugsjord blandt de mest frugtbare i hele verden.
Tropiske jorde er ofte udpinte og
ufrugtbare
I troperne bliver det organiske stof meget
hurtigt nedbrudt pga. varmen og fugtigheden. De fleste jorde er meget gamle og
ikke som de danske, præget af de seneste
istider. Forvitringen i jorden har derfor stået
på over rigtig mange år, og en stor del af
næringsstofferne er derfor forsvundet. De er
enten udvasket med regnen, blæst bort med
vinden (vinderosion) eller måske skyllet væk
efter kraftige regnbyger (vanderosion). I store dele af troperne har disse processer stået
på i flere millioner år, og derfor er mange
jorde ikke længere frugtbare. Manglen på
frugtbarhed bliver naturligvis forstærket af
manglen på nedbør og en stærk varme, som
stresser planterne og gør, at de vokser langsomt og producerer et lavt udbytte.
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Kvælstof begrænser i Danmark
– fosfor i troperne
I den frugtbare danske jord er det oftest kvælstof, der er det mest begrænsende næringsstof. Derfor vil tilførsel af kvælstof med gødningen resultere i en markant stigning i udbyttet. I troperne får man derimod ofte kun en
relativ dårlig effekt af kun at tilføre kvælstof.
Her er det nødvendigt at tilføre en hel række
af de øvrige næringsstoffer for at få udbyttet
til at stige, fordi alle ”stavene i tønden” er
korte (Figur 2.2).
I troperne er det meget almindeligt, at
plantevæksten er mest begrænset af fosformangel. Det skyldes primært, at jordene er
sure og derfor indeholder høje koncentrationer
af Fe og Al, som netop bliver frigivet under
sure forhold. Jordene farves gule og rustrøde,
fordi Fe og Al oxiderer og udfælder som intenst farvede oxider og hydroxider f.eks. som
mineralet goethite Fe2O3 (Figur 2.6). Jordene
har en lav frugtbarhed, fordi Al og Fe reagerer
kraftigt med fosfat-ionen, hvorved den udfæl-
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Figur 2.6. Brun dansk lerjord og rød tropisk jord. Den
frugtbare danske jord bliver farvet brun af humus-stoffer,
som opstår ved nedbrydning af organisk stof. Tropiske
jorde med lav frugtbarhed er typisk intenst farvede, fordi
Fe og Al oxiderer til forbindelser med gule og røde nuancer, samtidig indeholder jorden meget lidt humus. Foto:
Søren Husted (tv.) og Andreas de Neergaard (th.).

der. Når denne udfældning har fundet sted, er
P ikke længere tilgængelig for planterne.
Alle planter har et udbyttepotentiale
Den tyske agronom Eilhard Alfred Mitscherlich gennemgik i 1940’erne resultatet af
27.000 gødskningsforsøg med de essentielle
plantenæringsstoffer N, P og K. Han opstillede på baggrund af disse forsøg en lov, der
nu er kendt som Mitscherlichs regel (Figur
2.7). Ifølge denne regel har alle planter et
bestemt udbyttepotentiale, der netop opnås,
når planten er optimalt forsynet med alle
plantenæringsstoffer. Altså når transpiratio-

nen ikke er begrænset af vandmangel, og
når fotosyntesen ikke er begrænset af lysmængden.
Under markforhold opnås potentiale aldrig helt, da der altid vil være perioder, hvor
der er vandmangel eller for lidt lys. Men
Mitcherlichs regel siger, at høstudbyttet vil
stige, når man tilfører det næringsstof, der
er begrænsende for væksten indtil et vist
punkt, hvor udbyttet ikke længere kan øges.
Yderligere vækst kan man ikke opnå, fordi
udbyttepotentialet er nået, eller fordi der er
mangel på andre essentielle plantenæringsstoffer, lys eller vand.
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Figur 2.7. Udbyttekurve med form, der følger Mitscherlichs regel. Y-aksen angiver høstudbytte, og x-aksen viser
mængden af gødning.
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Konklusion
Ifølge Mitscherlichs regel kan vi udlede et
meget vigtigt forhold omkring planteproduktion. I det moderne jordbrug med høje
udbytter, som det praktiseres i det rige Nord,
skal der tilføres store mængder gødning
for at øge udbyttet yderligere. I det fattige
Syd, hvor jorden er mindre frugtbar, og hvor
der ikke er adgang til så meget gødning, er
udbytterne lavere. Der vil selv ganske små
forøgelser i gødskningen resultere i store
stigninger i udbyttet.
Med anvendelse af den rette viden er det
derfor ofte nemt med ganske få ressourcer at
forøge udbytterne i troperne. Det er sjældent
muligt i det moderne jordbrug. Dels er det for
kostbart, og dels er det ikke bæredygtigt i et
miljømæssigt perspektiv.
Til gengæld er der mange forhold i Syd, som
begrænser mulighederne. Især er infrastrukturen tit dårlig, dvs. det er dyrt at få bragt
gødningen frem til landmændene og afgrøderne til markederne. Der kan også være
politisk ustabilitet og dårlige investerings-

forhold. Men der er ingen tvivl om, at det
største potentiale til at producere mere mad
ligger i Syd.
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Foto: Jesper Rasmussen
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