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Sammenhæng mellem N min og 
udvaskning

▪ Kan N-min bruges som indikator for 
udvaskningen?.

▪ Kan man måle N-min med tilstrækkelig 
sikkerhed i marken ?.

▪ Kan N-min bruges som grænseværdi for 
udvaskningen ?.



Årlig variation i N-min i marken.
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▪Jordprøver analyseret for ammonium og nitrat
N I fire dybder (25 cm jordlag til 1 m)

▪20 marker i 2014

▪48 marker i 2015

▪52 marker I 2016

▪Jordtyper JB1- JB3 - JB4 - JB6

▪Forskellige sædskifter og N gødningsniveauer

Forsøgsdata til opstilling af relationen 
mellem  N-min og udvaskning.



Sædskifter i forsøg med både N-
min og sugeceller. 

▪ Vårkorn –bar jord

▪ Vårkorn – efterafgrøder

▪ Vinterkorn-Vinterkorn

▪ Vinterraps-Vinterhvede

▪ Majs – barjord

▪ Majs – efterafgrøde

▪ Græs –Græs

▪ Hestebønner - barjord



Overblik over N min prøveudtagning

▪ N min målt i fire dybder (0-25, 25-50, 50-
75, 75-100 cm

▪ Blandingsprøve ud fra 16 stik. 8 stik i 
forsøgsparceller (2 per parcel)

▪ 3 udtagningsperioder 

▪ Midt September -start Oktober (September)

▪ Midt Oktober – start November (Oktober)

▪ Midt November- start December (November)



Udtagning af jordprøver i marken ,
16 stik per jordprøve – standard. 



Effekt af tidspunkt for prøveudtagning
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Middel N-min over tre runder for 81 
forsøgsmarker prøvetaget i perioden 
2014-2016.
Error bars viser 95%-
konfidensintervaller. 

Anbefalinger

• N-min prøvetagning skal 
ske så sent som muligt, 
inden der sker afdræning.

• Praktisk set vil det være 
nødvendigt at 
prøvetagningen strækker 
sig over 1-1½ måned.

• Metoden virker overordnet 
robust i forhold til 
prøvetagningstidspunktet.



Analyse af Nitrat-N  eller N-min 
(nitrat-N + ammonium-N)

Beregnet N-min:
Nminberegnet = 1,05*Nitrat-målt + 16 
(fastsat ud fra korrelationen mellem målt 
N-min og målt nitrat-N, hvor R2 =0,84) 

Konklusioner

▪ Generelt en god 
sammenhæng (R2=0,84), 
men også betydelige 
afvigelser for enkelte 
observationer

▪ Prisforskellen på analyser af 
N-min og nitrat-N er relativ 
lille.

▪ Bestemmelse af N-min 
foretrækkes



Prøvetagningsdybde korrektion ved brug af N min målt 
til 50 cm og beregnet fo N-min til 100 cm

Konklusioner

• Generelt en ok 
sammenhæng (R2=0,75), 
men også betydelige 
afvigelser for en del 
observationer

• Betydelig besparelse ved 
udtagning til 0-50 cm frem 
for 0-100 cm

• Måling af N-min i 0-100 cm 
foretrækkes grundet relativt 
høje procentuelle afvigelser

Beregnet N-min 0-100 cm:
Nmin0-100 cm = 1,3*Nmin0-50 cm + 8,9 
(fastsat ud fra korrelationen mellem målt 
N-min i 0-100 cm og målt N-min i 0-50 
cm, hvor R2 =0,75) 

Figuren er baseret på 916 målinger 
i kvadratnettet, forsøgsmarker og 
demomarker



Omkostninger  ved N min 
bestemmelse i marken
▪ Tidsforbrug til prøvetagning og prøvehåndtering 

inkl. kørsel: 2-2½ time/prøve

▪ Teknikerløn til prøvetagning: 700 kr./time inkl. 
prøvetager, trailer og kørsel

▪ Omkostninger er også inkl. planlægning af 
prøvetagning, forespørgsel i LER-register og 
håndtering af analyseresultater (900 kr./time)

▪ 1 Prøve per 5 hektar. I alt 1750-2100 kr per 
prøve,  350-420 kr per hektar per år.



Anbefalinger for metodevalg

▪ Koncept for prøvetagning: 1 prøve pr. 5 ha. 
Udtagningslinjer på skrå af marken.

▪ Udtagning før afdræning i efteråret – men så sent som 
mulig. 

▪ Anbefalede tidspunkter på ler/sand. Tidligst på sand 
(September – Oktober), Ler oktober-november Ler.

▪ Analysere for både nitrat og ammonium – beregning ud 
fra nitrat alene øger usikkerheden betydeligt.

▪ Prøvetagning til 100 cm – prøvetagning alene til 50 cm 
og beregne N-min til 100 cm er mulig, men det øger 
usikkerheden en del.

▪ Prøver udtages af uddannet personale og følger en 
vejledning- en ”Kogebog” er udarbejdet i projektet.


