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• Tørrstoffanalyse av bladstilker
• Nitratmålinger i plantesaft
• P-tester/ Mn-tester



• Åkeren har spirt jamnt og fint
• Gjødslet etter gjødslingsplan 

korrigert for jordanalyser
• Gode vekstforhold – passe med regn

For tidlig med analyser av plantene



• Fremdeles gode vekstforhold
• Følger gjødslingsplan
• Ser ingen mangler
• Litt lys i toppen – rask vekst

Omkring hypping: sjekk om plantene tar opp det de trenger 
Plukk minst 30 bladstilker – send til tørrstoffanalyse



Tørrstoffanalyse av bladstilker
Utført av Megalab UK

Nytteverdi:
Sjekk av gjødslinga

Sort
Jordtype
Vekstår

Sette evt inn tiltak før 
mangelen er blitt synlig -
hvis behov !



Fra ca 14 dg etter 
hypping/ blomstring:

Ukentlig sjekk av 
nitratinnhold i 
bladstilkene

Behov for mer N ? 
Nitratverdi
Tidligere gjødsling 
– type, mengde og når
Veksttid
- tid til vekstavslutning
Sort

http://vestfold.dyndns.org/gallery2/v/Poteter/Forsok/Bladprover/DSCN3688.JPG.html?g2_imageViewsIndex=1


Tommelfingerregler

- God N-tilgang: 6-9000 ppm

- Lite N igjen : nedgang 1 – 2000 

ppm/uke

- 1 kg N i gjødsel tilsvarer ca 1000 

ppm

- 3 uker før risdreping/ høsting bør 

nitratverdiene være > 4-5000 ppm

- Bladgjødsling med 1-2 kg N/ uke vil 

stoppe nedgangen

- Ønsker verdier under 2000 ppm

ved vekstavslutning/ høsting

Andre tips:
• Rismasse: mengde og tilstand - store sortsforskjeller
• Vurder heller uker til vekstavslutning enn dager 

etter spiring (store årsvariasjoner)
• Annen næringsmangel – kan gi opphoping av nitrat
• Plantene - i vannbalanse for å få «riktige» verdier

God N-tilgang

Vurder gjødsling



Fosfor- og Mangan tester
1. Klipset festes på blad for mørkebehandling i min 25 min.

2. Klips fast på måleren, åpne klips, trykk på måleknappen

3. Forbindelse «Spectracrop–app» (iphone/ ipad) og P-måleren

• På skjermen på Iphone/ Ipad

Viser Fv/Fm – fotosynteseeffektivitet
• Verdi 0,75-0,85 = ikke stresset plante

Viser PI – plantevitalitet-indeks
• Verdi over 2,5 viser en frisk plante

Viser Mn status
• Verdi må være >80 (ingen Mn-mangel) for å få P-status

Kalkulerer/ viser P status

• Verdi > 70 – nok P

• Verdi 50-70 – lav P-status

• Verdi < 50 – veldig lav

P-status



«Krav» til planteanalyser i felt

Kort svartid

Pålitelige
- mål alltid på planter i god vannbalanse

- ta ut stilker/ blad fra flere planter

Må ha gode referanseverdier

Annet måleutstyr:

N-tester – avdekker N-mangel «for sent»

N-sensor – fin til å variere gjødslinga

VIKTIG Å HUSKE: Er «store» forskjeller mellom enkeltplanter i potet



Oppsummering

Tørrstoffanalyse av bladstilker

• Gir mer kunnskap om gjødslinga er riktig

• Minst 30 stilker omtrent ved radlukking

• Kan rette opp mangler før skade er skjedd!

Nitratmålinger i stilksaft

• Målinger ukentlig i noen åkre fra medio juli

• Gir svar på om plantene har nok N nå!

• Kan avdekke nedgang i N før synlig mangel 

Fosfor og mangan målinger

• Får svar omtrent umiddelbart

• God erfaring med manganmålinger (NB! Vannbalanse)

• Ennå litt lite erfaring med fosformålingene

Mg - mangel


