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912. Hvad ved vi om, hvordan fosfor bindes og transporteres i jorden?

Omkring 50% af dansk land-
brugsjord er drænet. Tab af fos-
for (P) til vandmiljøet fra dræn-
afstrømning kan være betydelig 
og variere meget mellem mar-
ker. Vi undersøger, om det er 
muligt at kortlægge de kritiske 
områder indenfor det drænede 
areal, der bidrager mest til P-tab. 
Dette gøres ved hjælp af mo-
deller baseret på jord- og land-
skabsegenskaber, som vi sigter 
på at få koblet til fosforindekset, 
et praktisk værktøj til udpegning 
af risikoområder for P-tab. 

For at reducere tab af P fra 
drænede højbundsarealer er det 
nødvendigt at kende årsagen til 
den variation, der er indenfor og 

mellem marker. Udvaskning af P 
til dræn vil hovedsageligt foregå 
i makroporer. Via makroporer-
ne kan P transporteres hurtigt til 
drænene enten opløst eller bun-
det til mobile jordpartikler.  

Traditionelt har man anta-
get, at det kun var jordens gas 
og væskefase, der var mobile 
og derfor bidrog til transport af 
kemikalier og næringsstoffer i 
jordens umættede zone. Mikro-
skopisk små partikler, kolloider, 
fra jordens faste fase kan dog 
løsrives fra jorden og transpor-
teres hurtigt og dybt gennem 
makroporer. Kolloider er defi-
neret som partikler mellem 1 
nm og 10 μm. Stærkt bindende 
stoffer som pesticider og P vil 
som en slags blinde passagerer 
kunne blive transporteret bun-
det til disse mobile kolloider. 
Transporten af bindende stof-
fer i struktureret jord er således 
ikke, som man traditionelt har 
troet, kun et spørgsmål om jor-
dens bindingskapacitet og stof-
fernes affinitet for jorden. Jor-
dens struktur og forekomsten af 
kolloidbåren transport kan være 

mindst lige så vigtig.
Selv om tab af P til dræn og-

så er afhængig af dyrkningen, er 
det vores hypotese, at sandsyn-
ligheden for makroporestrøm-
ning og kolloidbåren transport 
af P i høj grad er bestemt af 
den geologiske variation (jor-
dens iboende egenskaber). Det 
kan derfor være muligt gennem 
forsøg og brug af eksisterende 
jordrelaterede databaser at op-
nå den viden, der skal til for at 
relatere denne sandsynlighed til 
lettilgængelige pedologiske og 
jordfysiske data. Vi undersøger 
derfor, om det er muligt at finde 
simple jordvariable, som beskri-
ver risikoen for transport af op-
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løst og partikulært P til dræn og 
at inkludere det i P-indekset. De 
to vigtigste processer for trans-
porten af P til dræn er makropo-
retransport og partikelmobilise-
ring.

Makroporestrukturerne, der 
har interesse i den øverste meter, 
er hovedsageligt porer imellem 
aggregaterne samt regnorme-
gange. Da vi har fokus på trans-
porten i jordprofilen, har vi valgt 
at undersøge graveaktiviteten af 
regnorme, der udvikler vertika-
le og kontinuere gange fra jord-

overfladen og ned til flere meters 
i dybde. En undersøgelse af fem 
lokaliteter, der er repræsentative 
for danske landbrugsjorde, viser 
en positiv sammenhæng i un-
derjorden mellem biomassen af 
regnorme og antallet af makro-
porer. Disse regnormes udvik-
ling og graveaktivitet er afhæn-
gig af jordens vandindhold og er 
derfor direkte afhængig af jor-
dens fysiske egenskaber. Sam-
menhængen mellem antal ma-
kroporer og ler er et eksempel 
på, hvordan sandsynlighed for 

forekomst af makroporer kan 
relateres til lettilgængelige jord-
fysiske data.

En stor del af det P, der ud-
vaskes til drænene, er bundet 
til kolloider, og der eksisterer 
en lineær sammenhæng mel-
lem mængden af kolloider og 
mængden af partikulært bundet 
P fundet i drænvand. En nøgle-
parameter i kolloidfrigivelsen 
fra jorden er mængden af vand-
dispergérbare kolloider. Den po-
tentielle frigivelse af vanddis-
pergérbare kolloider blev målt 
på prøver fra adskillige danske 
marker med lergradienter for sy-
stematisk at kunne undersøge, 
om den potentielle frigivelse 
kunne bestemmes udfra f.eks. 
lerindholdet. Desuden blev fri-
givelsen målt på prøver udtaget 
over en bred vifte af marker fra 
KVADRATNETTET. Der kan 
potentielt mobiliseres flest kol-
loider fra jorde med et samtidig 
lavt indhold af organisk stof og 
højt indhold af ler. Dette er et 
eksempel på, hvorledes poten-
tiel frigivelse af kolloider kan 
relateres til jordens tekstur. På 
samme måde har det vist sig, at 
man ud fra simple jordparame-
tre ligeledes kan udpege hvilke 
jordtyper, der har den største ri-
siko for, at der opstår strømning 
af vand i jordens makroporer og 
dermed en mulig transport af de 
frigivne kolloider.

De opnåede resultater vil 
blive brugt til at opgradere det 
danske P-indeks, og der vil ef-
terfølgende blive evalueret på 
eksisterende og nye drænvands-
datasæt repræsenterende også 
de nødvendige ekstremer. ■




