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Hvorfor jordprøver?

• Krav for godkjent gjødselplan!

– I hovedsak fornyes hvert 4-8. år

– Analyseres for pH, P, K og angi org. matr.

• Ønske om presisjon utover minstekrav for 

gjødselplan?

– Økt prøvetetthet

– Analyse av flere parametere



pH

• Jordens surhet

• Viktig av to grunner

– Lav pH medfører oppløsning av 

aluminiumioner i jordvæska

• Direkte giftvirkning av Al på planterøttene

• Korte, stive røtter. Plantene utnytter lite jordvolum

• Mineraljord inneholder mye Al

– Sterk effekt på tilgjengelighet av 

plantenæringsstoff



Optimal pH kalking

• Normalt 6,0-6,5 anbefalt til korn

– God balanse mellom kalkingskostnad og nytte

– Under 5,5 og over 7,5 gir ofte betydelig avlingstap

– Litt diskusjon om anbefalinger bør heves, basert på 

svenske anbefalinger

• Kalk løfter pH

– Kalsiumkilde

– Magnesiumkilde (Viktig på en god del areal)



Kalium

• Analyseres som K-Al (Lettløselig)
– Kan analysere syreløselig 

– Mobilitet i jord mellom N og P

– Leirjord har ofte betydelige K-reserver

– Lett jord med lite org. matr har ofte små K-reserver

– Gammel eng binder mye K første vår etter ompløying

– Varierende K-behov på et areal følger ofte jordartsvariasjoner



Fosfor
• Analyseres som P-Al

– Sterkt bundet i jorden

• Ubetydelig utlekking ved P-Al <15

• Utlekking kan bli betydelig når P-Al blir høy

– Lave naturlige verdier i opphavsmateriale 

• Variasjon i P-behov over et jorde følger av:

– Hvilken balanse det har vært i P-gjødsling tidligere

– Hvor stor erosjon/flytting av matjord arealet har vært utsatt for

– Ved balansegjødsling med P, bør P-Al endres lite 

mellom jordprøveserier



Nitrogen
• Svært mobilt

– Rest av plantetilgjengelig N i jorden er et resultat av 

gjødslingsbalanse siste vekstsesong og utvasking etter 

siste vekstsesong

– Kan utgjøre store mengder, men vi gjetter normalt på 

hvor mye det er. –og bommer mye…

– Ingen nytte av å analysere i jordprøver som skal brukes 

over flere år

– Stor økonomisk effekt av å treffe med rett 

gjødselmengde hvert enkelt år



Jordprøvetetthet

• Tett nok til å gjenspeile den variasjon som du 

faktisk vil variere tildelingen etter.
– Bruker du ett gjødselslag, i lik mengde på alt areal, og ikke 

planlegger kalke, har du ingen nytte av tette jordprøver

– Ønsker du variere tildelingene etter jordprøvene, må de ha en 

tetthet som gjenspeiler den faktiske variasjon på jordet

• 5 daa per prøve vil ofte gjenspeile variasjonen fint på store, jevne jorder

• Små jorder med stor variasjon, kan kreve svært mye større tetthet for å 

gjenspeile variasjonen

– Kostnader

– Oppløsning/seksjonsstørrelse for spredeutstyr



















Alternativ til jordprøver
• Verktøy for feltmåling av jord er på vei

– Noen verktøy er svært spennende

– Noen verktøy lover mye. Leverer de tilsvarende?

– Aktuelt supplement til vanlige jordprøver?

• Dekker ikke kravene til jordprøver for godkjent gjødselplan

– Dersom de virker

• Aktuelt med vesentlig økt prøvetetthet og hyppighet

• Kan analysere elementer vi vanligvis ikke har analysert

• Stor datamengde og krav til kalibrering. Ikke nødvendigvis 

direkte måling av parameter, men indirekte målinger og 

omfattende databehandling.



Veris

• Testet i Norge

– NIBIO 2018

• Eldre maskin

– NLRØ 2020

• Innleid fører

– Begrenset antall 

analyser

– Logistikk

– Kalibrering?

Foto: Veris MSP3 Soil Scanner - Vantage Agrometius (vantage-agrometius.nl)

https://www.vantage-agrometius.nl/en/product/veris-msp3-bodemscanner/


Stenon

Foto: https://stenon.io/en/

• Delvis utprøvd i 2022
– Næringsinnhold

– pH

– Fysiske faktorer

– Indirekte målinger

• NIR m fl.

– Svært spennende

• Verdi ligger i databehandling

• Positivt overrasket for nitrogen

– Også uavhengig kvalitetskontroll

– Ikke kommersielt tilgjengelig 

i Norge nå

– Prosjekter utsatt



Sensorene kommer

• Sensorer kommer til å gi bedre og lettere tilgang 

til jorddata fremover

• Kan bli meget godt hjelpemiddel for å styre N-

gjødsling
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