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I Future Cropping part-
nerskabet arbejder 13 
partnere sammen om 
at skabe nye teknologi-
ske løsninger indenfor 
bl.a. præcisionsjord-
brug, miljøteknologi og 
digitale løsninger på 
markområdet. 

Se mere på:
www.futurecropping.dk

Deltagerne er: Agro Intel-
ligence, Yara Danmark, 
Novozymes, Orbicon, Ejl-
skov, Agro Business Park, 
Rambøll, Foss, Teknologisk 
Institut, Aarhus Univer-
sitet, GEUS, Københavns 
Universitet og SEGES.

Partnerskabet løber indtil 
medio 2020 og har et 
budget på 100 mio. kr. In-
novationsfonden fi nansie-
rer 50 pct. af udgifterne 
i partnerskabet, mens de 
øvrige 50 pct. kommer fra 
partnerskabets deltagere.

Fosformåleren anvendes her i majs.

Håndholdt måler viser 
planters fosfor-status
Fosfor: En hurtig måling af planters fosforstatus kan bruges til at 
tilpasse fosforgødning efter planters behov - og fange tidlig fosfor-
mangel - og nå at rette op på det, inden det koster udbytte.
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PhD studerende
Københavns Universitet

Et nyt måleapparat kan nu af-
sløre afgrødens aktuelle sund-
hedsstatus og estimere plan-
ternes fosforindhold direkte i 
marken. Den nye fremgangs-
metode forventes at få stor 
opmærksomhed, specielt med 
afsæt i den nye fosforregule-
ring fra 2017.

Udvikling af 
fosfor-måleren
Planternes fl uorescenssignal 
er en vigtig informationskilde 
til at afsløre stress, da det ef-
fektivt afspejler plantens ge-
nerelle sundhed. Vi har i regi 
af Future Cropping forsket i 
dette forsvarssignal og fundet 
en klar sammenhæng mellem 
plantens fosforstatus og speci-
fi kke ændringer i signalet. 

På baggrund af adskillige 
drivhus- og markforsøg har 
vi lavet en matematisk model, 
der kan estimere plantens fos-
forstatus på baggrund af fl uo-
rescensmålingerne. 

Vi har integreret model-
len i en ny håndholdt fl uore-
scensmåler, der kan tages med 
i marken, så man kan måle 
planterne direkte. Målingerne 
sendes herefter til en med-
følgende app på telefonen, 
der beregner både afgrødens 
sundheds- og fosforstatus. 

Med afsæt i målingerne får 
man herefter mulighed for at 
justere fremtidige gødnings-
planer. I stedet for at gøde med 
unødvendig høje mængder af 
fosfor kan man nu i højere 
grad tilpasse gødningsstrate-
gien efter plantens aktuelle 
behov til gavn for både penge-
pungen og miljøet. 

Resultater fra marken
Sidste år blev fosformåleren 

testet i et markforsøg i Nord-
jylland (landsforsøg), hvor der 
26 dage efter såning blev kon-
stateret fosformangel i byg. 
Parcellerne blev efterfølgen-
de gødet med fosfor, hvilket 
resulterede i et samlet merud-
bytte på hele 27 hkg pr. ha. 

Det stod ligeledes klart, at 
fosformangel er særlig kritisk 
i den tidlige fase af vækstsæ-
sonen. Det var stadig muligt 
at redde en udbyttenedgang, 
hvis planterne blev tildelt fos-
for inden 35 dage efter frem-
spiring. Men fosformangel se-
nere end 35 dage efter såning 
resulterede i uoprettelige ska-
der på afgrøden, der blev fulgt 
op af massiv nedgang i udbyt-
te. 

Fosformåleren var dermed i 
stand til at måle fosformangel 
på et tilstrækkelig tidligt sta-
die, til at en lurende udbytte-
nedgang kunne undgås.  

Sådan laves en måling
Da der måles på fotosyntesen, 
er det vigtigt, at den bliver 
nulstillet for at sikre samme 
udgangspunkt for målingerne 
hver gang. Derfor skal et lille 
bladareal mørkeadapteres i 25 
minutter, før målingen fore-
tages. 

Der medfølger specialde-
signede bladclips, der nemt 
kan sættes på bladet for at 
gennemføre mørkeadapterin-
gen.

Efter 25 minutter sætter 
man fosformåleren direkte på 
bladclipsen og gennemfører 
målingen, hvilket tager tre se-
kunder. Målingen bliver heref-
ter overført til telefonen, hvor 
plantens sundhedsstatus vil 
fremgår direkte. Er der inter-
netadgang, sendes målinger-
ne videre til en ekstern server, 
der beregner en fosforstatus 
og returnerer den endelige 
diagnose.

Hver enkelt måling bliver 
desuden GPS-registreret, så 
man hurtigt kan få overblik 
over evt. ekstra udsatte om-
råder i marken, hvor der er 
grund til særlig opmærksom-
hed. Alle målinger kan des-
uden eksporteres fra app’en 
direkte over i et regneark til 
videre databehandling. 

Solgt til udlandet
De første fosformålere kom på 
markedet i januar 2017, og et 
nyt hold blev lanceret i begyn-
delsen af 2018. Prisen er 5.000 
euro (37.500 kr.). Der er lavet 
et kontrolleret salg af måleren 
i de første to sæsoner, hvilket 
har været afgørende for, at vi 

kunne følge brugerne tæt og 
yde råd og vejledning under-
vejs.

Indtil videre bliver fos-
formåleren anvendt på en 
række forskellige afgrøder i 
Danmark, Sverige, Finland, 
Tyskland, Holland, Kenya, 
Canada, USA, Indien og 
Usbekistan. 

Fosformåleren ser sådan ud.

 ● I 2015 blev der etableret 
en spinoff-virksomhed fra 
Københavns Universitet 
kaldet SpectraCrop, der i dag 
forhandler fosformåleren. 

 ● Man kan fi nde mere 
information om projektet 
på www.spectracrop.dk

 �
Her kan man 
købe P-testeren

 �
Baggrund
Planter er sessille, hvilket 
betyder, at de ikke bare kan 
bevæge sig et andet sted hen, 
hvis nærmiljøet ikke lige pas-
ser dem. De er tvunget til at 
gennemføre deres livscyklus, 
der hvor de nu engang er spiret 
frem. Derfor har planter udviklet 
en lang række forsvarsmekanis-
mer, der skal hjælpe dem med 
at overleve lurende farer som 
angreb fra insekter og svampe, 
skiftende vejrforhold samt akut 
mangel på et eller fl ere nærings-
stoffer. 

En af de vigtigste forsvarsme-
kanismer er bladenes evne til at 
komme af med overskydende 
energi fra solen. Under plante-
stress vil fotosyntesen i de fl este 
tilfælde blive nedreguleret. Men 
da solens stråler fortsat ram-
mer bladet, vil planterne blive 
bombarderet med overskydende 
energi, som de ikke kan komme 
af med. 

En af metoderne til at redu-
cere den overskydende energi 
er ved hjælp af fl uorescens, 
der betegner processen, hvor 
bladene optager solstrålerne 
og genudsender det som lys af 
en længere bølgelængde. Det 
er kun ganske få procent af 
sollyset, der genudsendes som 
fl uorescence. Men processen 
er en vigtig forsvarsmekanisme 
til hurtigt at komme af med 
overskyende energi.


