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Den passive prøvetakeren DGT (Diffusive Gradients in Thin Films) fanger opp næringsstoff ved 
diffusjon, en prosess som ligner på næringsopptaket for planterøtter fra porevann i jord. DGT gir 
informasjon om plantetilgjengeligheten av ortofosfat-fosfor (PO4-P) i landbruksjord ved å måle de 
nye parameterne DGT-effektiv konsentrasjon (CE), samt frigjøringshastigheten (DGT-fluks) av 
ortofosfat (orto-P) fra jord til porevann. Dette er nye parametere som ikke kan måles med den 
klassiske P-AL-metoden for plantetilgjengelig fosfor i jord. I tillegg til resultater fra innledende 
forsøk der DGT ble testet i noen utvalgte jordprøver fra Jæren med høyt og lavt P-AL-tall og 
husdyrgjødsel, beskriver dette faktabladet hvordan DGT fungerer, hvordan de nye parameterne 
beregnes, samt modellering av diffusjonsprosesser i jord med modellen DIFS (DGT Induced Fluxes 
in Sediments and Soils).  

Selv om ikke mengde og type organisk P i prøvene ble karakterisert, indikerte det innledende 
forsøket at organisk P varierte både mellom prøvene (jord med lav og høy P-AL, husdyrgjødsel, 
biorest) og hvor tungt bundet denne fraksjonen med ikke-karakterisert fosfor var.   

 
 

 

   

Figur 1. Øverst: DGT kartet per 2014. Nederst: DGT prøvetakeren (venstre) med 
membraner (i midten) samt hvordan DGT testes i jord (høyre). 
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SAMMENDRAG  
Forståelsen av landbruksveksters næringsopptak fra jord krever kontinuerlig utvikling av metoder for 
plantetilgjengelighet av næringsstoff. Den klassisk P-AL-metoden som har vært benyttet for 
gjødslingsråd de siste 50 år, måler kapasiteten - den geokjemisk aktive fosforfraksjonen (Tabell 1 og 
Figur 5). Hensikten med P-AL metoden har vært å måle den plantetilgjengelige fraksjon. P-AL-tallet 
kan bli for høyt, da det kan inkludere både fosfor og ortofosfat-fraksjoner i jord som ikke er 
plantetilgjengelig. For å få bedre informasjon om plantetilgjengelig mengde av fosfor i jord, kan 
konsentrasjonen i porevannet måles (omtalt som intensiteten i Tabell 1 og Figur 5). Den passive 
prøvetakeren - Diffusive Gradients in Thin films (DGT) - fanger opp løste næringsstoffer fra 
porevannet ved diffusjon, en prosess som ligner på det planterøttene benytter ved opptak av 
næringsstoff fra jord. DGT måler ortofosfat i porevann i en dimensjon på noen få millimeter. Dette er 
den samme dimensjon som oppstår rundt planterøtter ved diffusjonsopptak av plantenæringsstoff. 
Målinger av oppfanget mengde ortofosfat med DGT og kjemisk/fysiske egenskaper av jorda, gir 
sammen med diffusjonsmodellen DIFS (DGT Induced Fluxes in Sediments and Soils) mulighet til å 
måle og beregne de nye parameterne DGT-effektiv konsentrasjon (DGT-CE) samt frigjøringshastighet 
(DGT-fluks) fra fast fase til porevannet (se Figur 5). DGT-CE kan benyttes til å beskrive den 
konsentrasjonen som oppstår i balansen mellom aktivt næringsopptak fra planterøtter og frigjøring 
av næringsstoff fra fast fase. Når disse prosessene er aktive i vekstsesongen, gir DGT-CE et bilde av 
den geokjemisk aktive konsentrasjon som oppstår som respons på det biologiske opptaket til 
planterøtter. Mulighetene for å beskrive slike prosesser på nye og dynamiske måter, er grunn til at 
landbruksforskere har fattet så stor interesse for DGT teknologien.  

I dette forprosjektet finansiert av Stiftelsen Fondet for Jord- og Myrundersøkelser, ble DGT 
prøvetakeren studert som ny metode for å måle plantetilgjengelig ortofosfat-fosfor i jordprøver fra 
Jæren med høyt og lavt P-AL-tall, samt i storfegjødsel og biorest. Basert på kjemisk karakterisering av 
jordprøver og porevann, analyser av oppfanget ortofosfat med DGT med forskjellige egenskaper 
(membrantykkelser mm) samt bruk av modellen DIFS, ble relevante DGT parametere bestemt og 
evaluert. Problemstillinger som ble studert samt viktige resultater var:  

Måling av DGT-CE og DGT-fluks ved forskjellige DGT membrantykkelser (M5 (0.5 mm), M9 (0.9 mm) 
og M20 (2.0 mm), viste at DGT-CE var høyest for den tykkeste membranen, og falt i rekkefølgen 
M20>M9>M5. DGT-fluksen var høyest for den tynneste membran og minket i rekkefølge M5 >M9 
>M20. Målingene med forskjellige membrantykkelser ga informasjon om hvordan DGT-CE og DGT-
fluks påvirkes samt informasjon om risiko for overbelastning av adsorbent mm. DIFS -modellen ble 
benyttet til å beregne og visualisere hvordan viktige fysiske og kjemiske jordegenskaper i jord 
påvirker DGT parametere: R-faktor, oppfanget mengde (M), DGT-CE, og DGT-fluks, samt 
konsentrasjonsprofiler utfra DGT overflaten til porevann og fast fase. R-faktor gir uttrykk for den 
samlede korreksjon som er nødvendig i forhold til det som kan beregnes direkte fra en DGT måling 
(CDGT). Målingene viste at det var klare forskjeller mellom de studerte jordprøver for både DGT-CE og 
DGT-fluks. DGT-CE beregnes ved å korrigere CDGT med R-faktor. DGT-CE lå i størrelse orden 10 til 50 % 
av porevannkonsentrasjon. R-faktorer lå i området fra 0.1 til 0.5. DGT-fluks-verdier på 10-6 til 10-8 
µmol P/(cm2 sec) ble funnet for jordprøvene, mens de var opptil 100 ganger høyere i prøver av våt 
storfegjødsel (10-5 -10-6).  

Muligheter for bruk og utvikling av DGT teknologien innen landbruk er diskutert i dette faktabladet. 
Erfaringene som er samlet via dette forprosjektet kan benyttes i videre studier av 
plantetilgjengelighet av både fosfor og andre næringsstoff innen landbruk. Kunnskapen i dette 
forprosjektet har gitt grunnlag for avklaringer for hva DGT kan benyttes til i videre prosjektutvikling.   
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INNLEDNING 

Bakgrunn for prosjektet 

Prosjektsøknaden har opphav fra tidligere (VRI-prosjekt Rogaland Fylkeskommune, Se Bondevennen 
Eggen m.fl. 2013), samt pågående, prosjekter knyttet til økt forståelse av betydningen av organisk 
fosfor i husdyrgjødsel og i landbruksjord i Rogaland. På lik linje med annen organisk gjødsel kan 
husdyrgjødsel inneholde en betydelig andel organisk fosfor. Planter tar opp løst ortofosfat (PO4-P) og 
organisk bundet fosfor blir først tilgjengelig for planter etter omdanning til ortofosfat. En kartlegging 
viser at 50-60 % av fulldyrka jord på Jæren hadde P-AL-verdier på over 15, dvs svært høgt 
(www.vannportalen.no), men det er likevel behov for å tilføre mer fosfor tidlig i vekstsesongen. 
Gjennom finansiering fra regional forvaltning og Landbruksdirektoratet, har Bioforsk gjennomgått 
litteratur på temaet, samt igangsatt et gjødsellagringsforsøk med tre typer husdyrgjødsel under ulike 
forhold for å studere omdanning av organisk fosfor til plantetilgjengelig fosfor. I pågående prosjekt 
fra Landbruksdirektoratet skal jord fra Jæren med lav og høy P-AL, og husdyrgjødsel under ulik 
lagringsforhold, karakteriseres for organisk fosfor ved bruk av en indirekte metode hvor 
fosfatspaltende enzymer tilsettes for deretter å bestemme frigjøring av ortofosfat.  

I forbindelse med dette arbeidet kom ideen om utprøving av DGT-prøvetakere, som inntil nå 
hovedsakelig har vært brukt i vann, men som de siste år har vist lovende egenskaper også for 
plantenæringsstoff i jord. Oddvar Røyset (da ansatt ved Norsk Institutt for Vannforskning, NIVA, nå 
Røyset AS) har erfaring med DGT i vann og sedimenter siden 2000. De senere år har han arbeidet 
mye med studier av DGT for fosfor. Det ble utviklet et prosjekt for å teste DGT prøvetakeren for 
plantetilgjengelig fosfor i jord og husdyrgjødsel. For å få synergi mht analyser av støtteparametere, 
ble arbeidet koblet til det pågående prosjektet der prøver av gjødsel/biorest og landbruksjord fra 
Jæren med ulike P-AL-tall blir benyttet. Et to trinns-prosjektforslag bestående av innledende fase og 
et mulig oppfølgende hovedprosjekt ble innsendt til Stiftelsen fondet for jord- og myrundersøkelser, 
og forprosjekt ble gitt bevilgning våren 2014. Hensikten med forprosjektet var å gjøre innledende 
undersøkelser for å vurdere bruk av DGT til å beregne kinetikken fra organisk P til plantetilgjengelig 
ortofosfat.  

Organisk fosfor i jord og husdyrgjødsel 

Organisk fosfor har opphav fra biologisk materiale; blant annet cellemembraner, cellenes energilager 
(ATP), cellenes arvemateriale (DNA) eller plantens fosforlagringsforbindelse fytinsyrer (inositoler). 
Det er mye tilgjengelig kunnskap om fosfordynamikk fra ulike økosystemer fra 1970-80 tallet som 
omhandler omdanning av organisk fosfor i jord, våtmarker og vassdrag (Flaig, 1971, Anderson 1975, 
Dormaar 1972). Dette har vært et godt grunnlag for den kunnskapsutviklingen om organisk fosfor 
knyttet til husdyrgjødsel og landbruk som har skjedd det siste tiåret. Bruk av organiske fosforkilder 
som husdyrgjødsel og avfallsprodukter (biorest, slam mm), blir stadig mere aktuelt både for bedre 
ressursutnyttelse, avhjelpe overproduksjon av gjødsel i husdyrtette områder, samt kunne kombinere 
næringsverdien av husdyrgjødsel med optimal tilførsel av kunstgjødsel.  

Organisk P må frigjøres fra molekylene de er bundet til ved hjelp av ulike typer fosfatspaltende 
enzymer (fosfataser, fytaser) før de blir plantetilgjengelig (Figur 2). Omdannelseshastigheten av 
organisk P avhenger derfor av tilstedeværelsen og aktivitetsnivået av de involverte og spesialiserte 
enzymene. I landbruksområder er dette viktig kunnskap for å vurdere om spredning av husdyrgjødsel 
over tid fører til opphoping av organiske fosforformer som ikke blir nyttiggjort av planter. I områder 
med intensivt landbruk som på Jæren, gir dette avrenning og fosforbelastning i vannforekomstene.  

Flermagede dyr som storfe har fytaser i fordøyelsessystemet, som kan frigjøre ortofosfat fra 
fytinsyrer i korn og gras slik at dette kan nyttiggjøres. Enmagede dyr som gris og fjørfe mangler dette, 
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og får tilsatt fytaser i fôret for å øke fosfor-frigjøring og -opptak. Dette har gitt reduksjon av fytinsyre-
innhold i gjødsel (Abioye et al. 2010). Imidlertid, ikke alt fosfor frigjøres og forskjellige gjødseltyper 
inneholder varierende restmengder av fytinsyrer.  

Det finnes mange studier hvor organisk fosfor har blitt karakterisert i husdyrgjødsel og jord. De mest 
vanlige indirekte metodene er bruk av ulike fosfataser/fytase og 31P-NMR (eks. He m.fl.2004, 2007). 
Det rapporteres store variasjoner når det gjelder mengde og type organisk fosfor i ulike 
undersøkelser. Mye kan forklares med forskjeller i analysemetodikk. Ved valg av indirekte 
bestemmelse av organisk fosfor påvirkes resultater av mange variable som valg av enzymer, 
temperatur, inkuberingstid, pH, ekstraksjonsmetode etc. Det er stort spenn i prøvetyper (gjødsel fra 
storfe, svin, kylling), effekt av prøvetaking, lagring og håndtering av prøver, samt opphav av prøver, 
der gjødsel fra samme dyreslag ikke kan sammenlignes uten inngående kjennskap om status på dyr 
mm. 

I tillegg til karakterisering av organisk fosfor i jord og organisk gjødsel foreligger mye litteratur om 
betydningen av uorganisk og organisk fosfor i avrenning fra landbruksjord. Det henvises til review-
litteratur som for eksempel tekstboken Organic Phosphorus in the Environment (Turner, Frossard, 
Baldwin, 2004) og Phosphorus: Agriculture and the Environment (Sims og Sharpley 2005). Røyset et 
al. (2014a og 2014b) gir også en introduksjon til hvordan løst og bundet fosfor foreligger i vann og 
hvordan disse kan måles med forskjellige moderne miljøkjemiske analysemetoder.  

For ekstraksjon av fosfor fra jord, ble den klassiske P-AL-metoden utviklet rundt 1960 for å måle 
plantetilgjengelig uorganisk fosfor (ortofosfat) i jord for bruk til gjødslingsrådgiving. P-AL-tallet kan 
inkludere både uorganiske (UP) og organiske (OP) fosforforbindelser. OP og deler av UP-fraksjon kan 
inneholde fosfor som ikke er plantetilgjengelige, og medfører tolkningsproblemer for hva P-AL-tallet 
representer (Tabell 1). For å få et bedre bilde på hvor sterkt bundet fosfor er i husdyrgjødsel og i jord, 
kan metoder for sekvensiell ekstraksjon (SE) benyttes. SE benytter trinnvis ekstraksjon med økende 
ekstraksjon-styrke for å inndele fosfor i fraksjoner med ulike bindingsegenskaper. Selv om SE-
metoder også har sine metodiske utfordringer, gir de bedre innsikt i hvordan fosfor foreligger i jord. I 
det pågående prosjektet har Bioforsk benyttet Hedley’s SE-metode (Hedley et al.1982), der fosfor 
inndeles i opptil 5 fraksjoner. En styrke som skiller Hedley’s SE-metode fra andre, er at både 
uorganisk og organisk fosfor i hver fraksjon kan måles.  

Figur 2.  

Illustrasjon som viser eksempler på 
organiske fosforformer og 
omdannelse til plantetilgjengelig 
uorganisk ortofosfat (orto-P). 
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DGT – nytt verktøy for å måle plantetilgjengelighet av næringsstoff 

Den passive prøvetakeren DGT (Diffusive Gradients In Thin Films) ble utviklet i 1994 (Davison & 
Zhang 1994) ved universitetet i Lancaster, UK, for å måle både biotilgjengelige og giftige fraksjoner av 
de klassiske tungmetallene i vann (Pb, Cd, Cu, Zn, Ni, Co, Fe, Al, Mn). I vann måler en DGT 
middelverdi av den biotilgjengelige fraksjonen av feks et tungmetall over eksponeringstiden. I jord gir 
DGT mulighet til å beregne to nye parametere som beskriver plantetilgjengelighet (Tabell 1, Figur 5): 

1) DGT-fluks. Etter at reservoaret i porevannet er tømt, måler DGT frigjøringshastighet fra fast 
fase til porevann 

2) DGT-effektiv konsentrasjon (DGT-CE). DGT-CE kan sammenlignes med den konsentrasjonen i 
porevann som utrykker balanse mellom frigjøring fra fast fase og det som fjernes ved aktivt 
opptak fra planterøtter.  

Planterotopptaket av næringsstoff fra porevann i jord er hovedsakelig basert på diffusjon i et område 
på bare 1-2 millimeter ut fra rotoverflate. Ved aktivt opptak senkes konsentrasjonen på rotoverflaten 
til nær null. Diffusjonen tømmer reservoaret i porevannet og transporten fram til rotoverflaten blir 
da basert på frigjøring av næringsstoff fra fast fase i jorda. DGT’en gir mulighet til å måle parametere 
for disse diffusjons- og frigjøringsprosessene i den samme mikroskala (1- 2 mm) som i porevannet 
rundt planterøtter ved aktivt næringsstoffopptak. Konsentrasjonen utenfor DGT overflaten senkes 
lokalt og næringsstoffene må diffundere gjennom porene fram til DGT’ens overflate.  

DGT - hvordan ser de ut, hvordan og hvilke næringsstoff fanges opp? 

Figur 3 (samt Figur 1) viser DGT-prøvetakeren som nå er i vanlig bruk. DGT’en fra 1994 kunne måle 
rundt 25 grunnstoff (Garmo, Røyset et al. 2003). Per 2014 kan DGT måle mellom 40 og 50 grunnstoff, 
derav mange anioniske forbindelser: fosfat (P), molybdat (Mo), Selenat (Se), Arsenat (As) (se det nye 
DGT kartet per 2014 i Figur 1). DGT kan nå måle de viktigste plantenæringsstoffene P, K, Ca, Mg, Fe, 
Cu, Zn, Co, Mo, Se, B mfl, samt viktige skadestoffer i plantekultur som aluminium (Al) (sur jord) og 
tungmetallene. Figur 3 nedenfor viser konsentrasjonsfallet på utsiden av en DGT i kontakt med jord. 
Kapittelet TEORI beskriver diffusjonsprosesser i jord og hvordan de nye parameterne DGT-CE og DGT-
fluks kan beregnes ved hjelp av modellen DIFS (DGT Induced Fluxes in Sediments and Soils). 

Figur 3. DGT  

Øverst «innmaten»: Fra venstre 
sokkel, deretter tre membraner: 
Adsorbent, Diffusjonsmembran 
og Filter, og Kappe.  

Til høyre en åpnet DGT med de 
brune ortofosfat jernoksyd (FeO) 
adsorbenter. 

Opptaket ved diffusjon er vist ved 
konsentrasjons-fallet fra utsiden 
gjennom diffusjons-membranen 
(purpur) til adsorbenten (grønn). 
Kapittelet TEORI i dette fakta-
bladet beskriver dette nærmere.  
(Figur av Husted, Mundus, Carstensen (2014) 

København Universitet)  
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Bruk av DGT i jord for plantetilgjengelighet  

De siste årene er det publisert flere lovende studier som viser at DGT kan beskrive prosesser i 
landbruksjord på en ny og bedre måte enn det som oppnås med klassiske jordanalysemetoder. Dette 
omfatter plantetilgjengelighet, prediksjon av opptak av næringsstoff og avlingsrespons. Viktige 
publikasjoner på dette området er oppgitt i referanselisten på siste siden i dette faktabladet utført i 
av forskningsgrupper i Australia (Mason et al.), i Belgia (Six, Smolders, Merckx), samt i Danmark 
(Mundus, Husted, Carstensen et al.). 

Figur 4 viser et par viktige resultater fra Australia og Danmark. Prediksjon av avlingsrespons versus 
DGT-CE fra Australia er basert på flere års målinger, og er svært overbevisende med høy 
korrelasjonskoeffisient (R2 på 0.85). I en nylig webpresentasjon har Mason et al. (2014) også begynt 
utviklingen av et klassifikasjons-system for DGT-CE vs P-status og avlingsrespons, slik man har gjort 
tidligere for de klassiske jordanalysemetoder som P-AL, Olsen, Colwell mm. Forsøkene fra Danmark 
viser god sammenheng mellom DGT-CE og planteopptak av fosfor (R2 på 0.95), og betydelig bedre 
enn prediksjonen basert på den klassiske P-metoden Olsen-P (R2 på 0.63).  

Disse nye mulighetene har gjort at landbruksforskere har fattet stor interesse for DGT-prøvetakeren. 
De nye DGT parameterne utfyller de klassiske jordanalysemetoder som har vært benyttet for 
plantetilgjengelighet og gjødslingsråd. DGT teknologien gir mulighet til kunnskapsvikling om forhold 
mellom jordegenskaper, jordprosesser, avlingsrespons for forskjellig landbruksvekster, og sist men 
ikke minst, som et nytt verktøy for å utvikle bedre og mere presise metoder for gjødslingsråd for 
landbruksvekter. I sin siste oppsummering i 2014 spør Husted, Mundus, Carstensen (2014): «Er den 
klassiske jordanalyse for bestemmelse av plantetilgjængeligt fosfor på vej ut?».  

Figur 4 

Avlingsrespons vs DGT-CE 
konsentrasjon i jord basert på 
vekstforsøk i Danmark (øverst) og i 
Australia (nederst).  

Dataene fra Danmark sammenligner 
relativt P konsentrasjon vs DGT-CE med 
målinger med den etablerte metoden 
Olsen P (som ligner på P-AL-metoden).  

Dataene fra Australia viser avlingsrespons 
(beregnet som «relative yield») for korn.  

Mason et al. (2014) i Australia har laget et 
foreløpig klassifikasjons-system for hva 
DGT-CE betyr mht fosforstatus av jorda 
(fargeskalaen nederst).  

Data baseres på oppsummeringer fra 
2014, fra: 
Danmark (Husted, Mundus, Carsten-sen et 
al. 2014 
Australia (Mason et al. 2014) 

 
Danmark 

 
Australia   
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Kapasitet, Intensitet, DGT-fluks og DGT-effektiv konsentrasjon i jord 

Landbrukskjemikere har utviklet en lang rekke ekstraksjonsmetoder for å måle plantetilgjengelighet 
av plantenæringsstoff i jord. Disse er utviklet med stor faglig omtanke, men måler oftest 
KAPASITETEN, en parameter som kan bestå av næringsstoff i flere faser i jorda (Tabell 1). Bare for 
plantetilgjengelig fosfor (ortofosfat), er over 20 forskjellig metoder i bruk i laboratorier som tilbyr 
jordanalysetjenester for gjødslingsveiledning og FoU (P-AL (Norge), Colwell, Olsen, Bray, Mehlich, 
CaCl2, Fluorid, Ionebyttemembran, FeO-adsorbent, Chang og Jackson, Hedley, mm), noe som gjør det 
vanskelig å sammenlikne data fra forskjellige studier. Opptak av plantenæringsstoff fra jord er styrt 
både av den geokjemisk aktive konsentrasjonen (jordas KAPASITET til å levere) og konsentrasjonen i 
porevannet (INTENSITET). Plantenes næringsopptak gjennom vekstsesongen avhenger av jordas evne 
til å frigjøre og transportere plantenæringsstoffene til selve overflaten av planterøttene (FLUKS). 
Tabell 1 og Figur 5 viser hvordan DGT gir mulighet til å dele opp KAPASITET/INTENSITET i de to nye 
parameterne DGT-CE og DGT-fluks for å beskrive potensialet for opptak i planterøtter.  

Tabell 1.  
Beskrivelse av de klassiske jordanalyseparametere Kapasitet og Intensitet, samt de nye DGT baserte 
parametere DGT-fluks og DGT-effektiv konsentrasjon (DGT-CE), som benyttes for å beskrive 
plantetilgjengelighet og mobilitet av næringsstoff i jord 

KLASSISKE JORD ANALYSEMETODER 
KAPASITET  Geokjemisk aktiv fraksjon i jorda som måles med klassiske metoder, slik som P-AL-metoden. 

Inkluderer minst to faser: FAST FASE: (bundet til partikler/kolloider fra mineraler og organisk 
materiale). UTBYTTBAR FASE (bundet til overflaten av partikler/kolloider). Kapasiteten kan 
inkludere sterkt bundne fraksjoner som ikke er umiddelbart plantetilgjengelige eller mobile. 

INTENSITET Hvor mye som er tilgjengelig i porevannet. Plantevekst er avhengig av hvor mye næringsstoff 
som er tilgjengelig i porevannet til enhver tid gjennom vekstsesongen. Porevanns-
konsentrasjon gir et øyeblikksbilde, og ikke grunnlag for å beregne flukser over tid. 

DGT PARAMETERE 
FLUKS 
(hastighet) 

Hvor raskt næringsstoff frigjøres fra fast fase til porevannet. Når planterøtter tømmer 
porevannet ved opptak, vil framtidig frigjøring som respons til opptaket, styres av denne 
fluksen. Figur 5 viser dette som differansen mellom frigjørings/bindings-hastighet (f = k1 - k2).  

DGT--effektiv 
konsentrasjo
n-sjon 

Beskriver den biogeokjemisk aktive konsentrasjon i porevannet, dvs den porevanns-
konsentrasjon som oppstår i likevekt med planterøttenes opptak og jordas 
frigjøringshastighet fra fast fase. DGT-CE verdi er lavere enn målt porevanns-konsentrasjon, 
men høyere enn det som beregnes fra en DGT eksponert i en jordprøve. DGT-CE beregnes 
basert på parametere fra modellen DIFS (DGT Induced Fluxes in Sediments and Soils).   

 

FA
ST

 F
A

SE
 

U
TB

Y
TT

B
A

R
 

FA
SE

 

Fluks 
k1 

frigjøring 

=======> 

<======= 

k2 

binding 

 

P
O

R
EV

A
N

N
 

 

D
G

T
-e

ff
ek

ti
v 

ko
n

se
n

tr
as

jo
n

 
D

G
T

-C
E 

P
LA

N
TE

- 
R

Ø
TT

ER
 

KAPASITET INTENSITET PLANTEOPPTAK 

DGT baserte parametere DGT-fluks  DGT-CE  

Figur 5. Visualisering av sammenheng mellom parameterne Kapasitet, Intensitet, DGT-fluks og DGT-
effektiv konsentrasjon i jord. 
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Figur 6. Diffusjon i en DGT pga konsentrasjons-
gradienten over membranen 

TEORI 

Introduksjon til diffusjonsteori benyttet for DGT i jord 

Figur 6 viser hvordan konsentrasjons-
gradienten mellom vannet på utsiden og 
adsorbenten i en DGT, setter i gang en 
diffusjonsprosess. Denne kan beregnes ihht 
Fick’s 1. lov, og er beskrevet i mange arbeid 
(Zhang og Davison 1994), samt av Røyset et 
al. (2014a). 
 
Diffusjonsteori for DGT i vann er relativt 
«enkel» å forstå. For beregninger i vann 
trenger man «bare» «DGT ligninger for 
vann» i Tabell 2, der CDGT er den viktigste. 
Diffusjons-beregninger for DGT eksponert i 
jord er betydelig mere kompliserte å 
utføre. I jord foregår diffusjonstransporten i porevannet fram til DGT overflaten gjennom trange og 
krokete porer. Dette beskrives av diffusjonsteori for «porøse medier». Samtidig vil adsorpsjons og 
desorpsjonsprosesser mellom fast fase og porevann, påvirke den konsentrasjonen som måles med en 
DGT under aktivt diffusjonsbasert opptak. Dette krever at man må måle eller estimere kjemiske og 
fysiske egenskaper til jordmediet. De viktigste parameterne er poreegenskaper (porøsitet, 
tortuositet: «porenes krokethet»), hastigheten til adsorpsjon og desorpsjon prosesser, 
mengde/kapasitet av P i fast fase og porevann mm. Diffusjonsteorien for slike prosesser i jord er 
beskrevet av Harper, Davison, Zhang og Tych (1998, 2000, 2006) i grunnlaget for utviklingen av DIFS-
modellen. Hovedtrekk for ligninger og parametere som benyttes er oppsummert i Tabell 2 nedenfor. 

Hva kan diffusjonsmodellen DIFS beregne? 

Modellen DIFS (DGT Induced Fluxes in Sediments and Soils) er en generell modell som kan benyttes 
for alle næringsstoff, og ikke bare for ortofosfat. Tabell 2 viser oversikt over inngangs-parametere 
samt hvilke utgangsparametere som produseres. DIFS gir to typer datasett som visualiserer hva som 
skjer når en DGT eksponeres i jord: 

1) Konsentrasjonsprofiler i porevann og i jordpartikler (fast fase).  

 Data for å lage grafer som viser hvordan konsentrasjon i porevannet og i jorda (fast fase) 
endres i området like utenfor DGT vinduet ved økende eksponeringstid. Disse grafene gir 
innsikt i prosessene i de nærmest millimeter uten for DGT vinduet. Eksempler på 
konsentrasjonsprofiler er vist i Figur 7 og 11 (her kurver ved 0, 5, 11, 20 og 24 timer). 

2) Tidsprofiler for hvordan DGT parameterne R, M, DGT-CE og DGT-fluks endres over eksponeringstid.  

 Data produseres som gir grunnlag for å lage tidsprofiler.  Etter innstillingsprosesser mellom 
porevann og DGT de første timer, stabiliserer verdiene seg vanligvis mellom 10 til 24 timer. 
Oftest er det verdiene ved avsluttet eksponeringstid (her 24 timer) som benyttes. Figur 8 
viser eksempel på tidsprofiler for:  

 R-faktor. Korreksjonsfaktor som utrykker effekten de forskjellige inngangsparameterne i 
DIFS-modellen (Tabell 2) har på oppfanget mengde (M) ved et gitt tidspunkt  

 Mengde oppfanget (M korrigert for R) beregnet basert på porevannskonsentrasjon.  
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 DGT-effektiv konsentrasjon, DGT-CE, beregnet basert på oppfanget mengde (M). Når R er 
kjent kan også DGT-CE beregnes basert på konsentrasjon fra en DGT prøve eksponert i jord 
basert på CE=CDGT/R (se Tabell 2, der CDGT=M/(t(DA/ΔG) ).  

 DGT-fluks beregnes ut fra F=M/At der M er korrigert for R. DIFS-gir to datasett for DGT-fluks: 
o Instant (Øyeblikkelig) DGT-fluks (for hvert tidspunkt over eksponering perioden) 
o Midlet DGT-fluks (gjennomsnittsverdi fra start til måletidspunkt). Ved DGT-

eksponeringstid på 24 timer benyttes 24 timers verdi, da denne kan sammenlignes 
med det som kan beregnes fra en eksponert DGT. 

DIFS-modellen kan benyttes til å simulere R basert på de andre input-parameterne. Man kan også 
beregne parameterne Kd og Tc, hvis R er kjent. Man får da kunnskap om hvilke inngangsparametere 
som har størst innvirkning på de viktigste utgangsparameterne R, M, DGT-CE og DGT-fluks. Dette gir 
kunnskap om hvordan jordegenskaper og prosesser samt DGT dimensjoner (for eksempel 
membrantykkelse) påvirkes. Figur 7 og 8 viser eksempler på mønstre for parameterne ovenfor.  

Typiske input parametere var: Kd fra 200, 100 og 50 ble benyttet basert på P-AL og Hedley fraksjoner. 
DIFS-estimert tidstidskonstant på ca 1000 sec ble benyttet for jordprøvene. Partikkel-konsentrasjon 
(Pc) ligger på 1 til 2.5 g/cm3, for vanlig jord med porøsitet på 0.5 til 0.7, mens disse lå på 0.1 til 0.2 for 
våt storfegjødsel med porøsitet mellom 0.9 til 0.95. For ortofosfat ble diffusjonskoeffisent (D) for 
vann benyttet (6.05∙10-6 cm2/sec ihht Røyset et al. 2014a), temperatur korrigert (0.9 ved 21oC), og 
videre tortuositets-korrigert ihht porøsitet i jordprøven.  

En svært anvendelig egenskap til DIFS modellen, er å utføre modellering med skaleringsbetingelser. 
Det betyr at det benyttes verdier på hele dekader, dvs 1, 10, 100, 1000 etc. Man kan da visualisere de 
relative endringer på flere av output parameterne, ved endring av for eksempel en enkel viktig 
parameter slik som Porøsitet, Kd, Tc etc. Et eksempel på dette er vist i Figur 11.  

Tabell 2. Oversikt over de viktigste diffusjonsligningene som benyttes for å beregne opptak og 
konsentrasjon for en DGT prøvetaker i vann (øverst). Deretter input-parametere for DIFS-modellen 
(DGT Induced Fluxes in Sediments and Soils) med tilsvarende output-parametere (nederst) 
DGT ligninger for vann  
Forkortelser som benyttes er: M (mengde oppfanget) ved eksponeringstid t, konsentrasjon C, membrantykkelse ΔG (diffusjonslengde i cm), 
diffusjonskoeffisient D (cm2/sec), DGT vindusareal A (i cm2). Enhet for på oppfanget mengde/konsentrasjon mg/µg eller mmol/µmol. 

DGT-fluks :  
𝐹𝑙𝑢𝑥 =

𝑑𝑀

𝑑𝑡
= −𝐷 ·  𝐴 ∙

𝑑𝐶

𝑑𝑥
 

Opptak av analytt per tidsenhet (dM/dt) med diffusjonskoeffisient D 
gjennom areal (A) over konsentrasjonsgradient dC/dx  

DGT - Mengde oppfanget 𝑀(𝑡) = 𝐶 · 𝑡 · (𝐷𝐴/ΔG) Oppfanget mengde for en DGT når konsentrasjon (C ) er kjent.  

DGT konsentrasjon CDGT 𝐶𝐷𝐺𝑇 = 𝑀/( 𝑡 · (𝐷𝐴/ΔG)) Middelkonsentrasjon over eksponeringstiden t basert på målt mengde M(t)  

DGT opptakshastighet O (cm3/(døgn) = D ∙A/ ΔG Opptakshastighet ligger mellom 5 -20 cm3 /24 timer for en vanlig DGT  

Temperaturkorreksjon D Dn/T = Dono/To D korrigeres for absolutt temperatur (T) og viskositet (n)  

INPUT parameter til DIFS-beregninger  
Porevanns-konsentrasjon Cpw  Målt med metode som måler den samme plantetilgjengelige fraksjon som en DGT  

DGT parameter ΔG, D, A, t,  DGT dimensjons parametere (ΔG, D, A,) over eksponeringstid (t) 

Jorden poreegenskaper Ø, θ2 Porøsitet (Ø) (porevolum) og tortuositet (θ2) (beregnet ihht θ2 =(1-ln(Ø2)). 
Tortuositets-faktoren beskriver effekten av «krokete porer» på diffusjonslengden 

Kapasitets parametere Kd, Pc, Fordelingskoeffisient mellom fast og løst fase (Kd), samt partikkelkonsentrasjon 
basert på partikkeltetthet (dp) Pc = dp ((1- Ø)/Ø) ,  

Kinetisk parameter Tc Tidskonstant for desorpsjon og sorpsjon til fast fase, (Tc= 1/(k1 + k2)).  

OUTPUT fra DIFS. Beregnede parametere 
Mengde oppfanget M(t)= Cpw t (DA/ΔG) Mengde oppsamlet over tid beregnet fra porevannskonsentrasjon korrigert for R 

R  R=CDGT/Cpw Spesifikk koeffisient som benyttes for å beregne DGT-CE nedenfor. Gir utrykk for 
endring i diffusjon basert på INPUT parametere ovenfor 

DGT-effektiv kons. DGT-CE= CDGT/R  DGT-effektiv konsentrasjon (ligger et sted mellom Cpw og CDGT avhengig av R).  

Øyeblikkelig og  
Midlet DGT-fluks 

F= M/At Øyeblikkelig DGT-fluks er beregnet på hvert enkelt tidspunkt over eksponering 
perioden.  
Midlet DGT-fluks er gjennomsnittsverdi fra start til slutt av eksponeringstid 
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EKSPERIMENTELT 

Karakterisering av prøver 

Karakterisering av jord, storfegjødsel og biorest, som ble anvendt i utprøvingen er vist i Tabell 3. 
Jordprøvene ble siktet (10 mm, 2 mm) og homogenisert, og jord ble mettet med avionisert vann 
opptil feltkapasitet (til det oppnås en «glinsende» overflate). Alle porer blir da fylt med vann slik at 
diffusjonen i hovedsak skjer i vannfylte porer. Storfegjødsel og biorest ble benyttet som de var, da de 
var vannmettet. P-AL samt andre jordparameter ble analysert hos Eurofins. Porevannet ble fanget 
opp ved sentrifugering (7800G) av de vannmettede jordprøvene. Porevannet samlet i supernatant på 
toppen ble sentrifugert to ganger til for å fjerne partikler. Porevolumet ble bestemt ved å tørke og 
veie vannmettet jordprøve. Porevolumet ble beregnet ihht vanntapet i forhold til utgangsvolum.  

Tabell 3. Egenskaper til jordprøvene som ble studert 

Kode Jordtype 
P-AL-status 

pH Volum-
vekt 

P-AL P-AL Tot-P Porevann 
Kons. 

Pore- 
volum 

Gløde-
tap 

Hedley 
P *) 

   kg/L mg P  
/100 ml 

mg P  
/kg 

mg P 
/kg 

µg P/mL Porøsi-
tet  % 

% av TS F2+F3 
mg P/kg 

PAL22 Landbruksjord høy 5,9 1,2 32 270 1500 1,4 50 10 268 

PAL5 Landbruksjord lav 5,9 1,2 8,6 72 1000 0,2 45 6 66 

HG Storfegjødsel (våt) 6,9 - - - 7900 4 ** 93   

BR Biorest (våt) - - - - - 3 ** 90   

*) Hedley ekstraksjonsmetode fraksjon F2 (bikarbonat) og F3 (lut) ble summert som estimat for geokjemisk aktivfraksjon av ortofosfat i iord 
Tabell 4). **) Basert på DGT målinger. 
 

Forsøksoppsett, utprøving av DGT og analyser av fosfor  

Oppsett og skalering av DGT forsøk: Det ble benyttet standard DGT prøvetakere tilpasset testing i 
jord (Soil-DGT) levert fra DGT Research Ltd (www.dgtresearch.com) med jernhydroksyd-adsorbent 
(FeO). FeO adsorbenten er den som er best tilpasset kvantitativ oppfanging av fosfat-ioner i vann og 
jord. Vannmettet jord ble fylt i plastbeger med lokk for å unngå uttørring av jordoverflate under DGT 
testene. Vinduet på DGT-prøvetakeren ble påført et tynt lag med vannmettet jordprøve, før de ble 
trykket forsiktig ned i overflaten, for å oppnå direkte kontakt mellom porene i den vannmettede 
jordoverflaten og overflaten av DGT-vinduet. En Innledende test ble utført for å kunne skalere og 
velge hensiktsmessige forsøksbetingelser. Innholdet av P i næringsrik jord og spesielt i husdyrgjødsel 
kan være så høyt at DGT’ens adsorpsjons-kapasitet kan overbelastes. En innledende screening av 
jordtypene ble utført med DGT med 2.0 mm membran. Dette ga lavere verdier enn forventet, og det 
ble besluttet å teste med tre forskjellige membrantykkelser for å få erfaringer med hvilke 
dimensjoner som var hensiktsmessig. Disse er i det videre benevnt M5 (0.5 mm), M9 (0.9 mm) og 
M20 (2.0mm)). DGT’ene ble eksponert i 24 timer ved romtemperatur (21oC). Forsøkene ble utført 
med to typer jordprøver og en prøve av storfegjødsel og biorest, med tre paralleller for de tre 
membraner M5, M9 og M20. Etter eksponering ble DGT’ene renset for å fjerne rester av jord, åpnet 
og adsorpsjonsmembran ekstrahert med syre ihht prosedyrer beskrevet av Røyset et al. (2014a).  

Frigjøring av organisk fosfor ved bruk av enzymer: Jordprøven med høyest P-AL-verdi (PAL22) ble 
tilsatt en blanding av sur og alkalisk fosfatase. DGT med de tre membrantykkelsene ovenfor (M5, M9, 
M20) ble brukt og eksponert i 24 timer. Forsøket med enzymer ga ikke målbar frigjøring av ortofosfat 
i løpet av 24 timer og det ble ikke gjort nytt forsøk utover dette i forprosjektet. Enzymaktivitet og 
bruk av enzymer som indirekte karakterisering av organisk P er del av pågående 
gjødsellagringsforsøk. Andelen P-AL av Total P i jord med lav og høy P-AL var henholdsvis rundt 9 og 
21 prosent.  
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Porevannsanalyser. Porevanns-konsentrasjon er viktig input parameter til DIFS-modellen. 4 
forskjellige metoder ble testet for uttak av porevann: Filtrering med DIGIFilter-rør 
(http://www.scpscience.com, 50 ml rør med 0.45µm filtre innbygget for vacuum-sug) ble utført for å 
se om vi kunne ta ut porevann direkte fra vannmettet jord. Videre vanlige 0.45 µm engang sprøyte 
filter, vanlig sentrifugering i 50 mL rør, samt bruk av DET (Diffusive Equilibrium in Thin films) 
prøvetagere (laget av DGTresearch Ltd). DET er micropeepere produsert med 2 mm DGT-membran i 
DGT holdere. Begge de to filtertypene (DigiFilter og sprøyte) ble raskt tettet av partikler og kolloider, 
og metoden måtte legges til side. DET måtte ekstraheres med 5 mL, dette ga høy fortynning, med 
lave konsentrasjon i forhold til blindverdier. Vi sto da igjen med klassisk sentrifugering. Denne viste 
seg å være best, men siden prøvevolum er små, var fortynninger på 2 til 5 ganger hensiktsmessig. 

Måling med MBM metoden: P i ekstraktene (og i porevannet) ble målt som ortofosfat (PO4-P) og 
Tot-P ihht Norsk Standard 4724/4725. Molybdat-blått metoden (MBM) som benyttes her er 
velutprøvd for frie ortofosfat ioner. Organiske fosfor fraksjoner måles ikke, men estimeres som 
differanse mellom Tot-P og ortofosfat (OP=Tot-P -PO4-P, se Røyset et al. 2014a for detaljer på denne 
metodikken). Differanse i innhold av PO4-P og Tot-P vil være andre uorganiske og organiske P 
forbindelse. I prøver med høyt organisk innhold forventes organisk P å utgjøre en vesentlig del, men 
også i slike prøver kan uorganisk P utgjøre flere prosent. For enkelhets skyld antar vi her denne 
differansen som organisk fosfor (OP). MBM metoden for ortofosfat var hensiktsmessig for de fleste 
målinger. Lineært arbeidsområdet var fra ca 0.005 til 2.0 µg P/mL, presisjon, nøyaktighet og 
langtidsstabilitet lå innenfor område på 1 -5 %. Nøyaktighet ved konsentrasjoner under ca 0.025 µg 
P/mL var lavere enn ønskelig. Blindverdier for både DGT og DET prøvetakere lå rundt 0.15 µg. Dette 
stemmer med tidligere resultater, men er noe høyt forhold til ønskelig i forhold til jordprøver med lav 
P-AL.  

MBM metoden er presis og nøyaktig, men kan forbedres spesielt ved lave konsentrasjoner. MBM 
metoden ga ikke målbare mengder av organisk fosfor i porevann eller i DGT-ekstraktene (målt ved 
differanse mellom Tot-P og PO4-P). Dette kan skyldes metodiske problem som vi ikke klarte å 
identifisere, men kan også skyldes at en del organiske fosforforbindelser er sterkt bundne til 
jordpartikler, slik som sterkt ladede fytiner (Røyset et al. 2014a). En del av de sterkest ladede OP 
forbindelsene er lite løselige i porevann, og dermed lite DGT tilgjengelig, men kan også skyldes 
metodiske problem. 

Sekvensiell ekstraksjon med Hedleys metode: Denne metode gir fem fraksjoner som beskrevet i 
Tabell 4. Denne metodikken (Hedley et al. 1982) blir brukt i det pågående prosjektet om 
karakterisering av organisk P i jord og husdyrgjødsel fra Jæren. MBM metoden ble benyttet for å 
måle PO4-P og Tot-P i fraksjon F1 til F4. Andelen ikke-karakterisert fosfor (antas stor andel er organisk 
fosfor) varierte både mellom ulike prøver og mellom ulike fraksjoner. Å få kartlagt både mengde og 
hvilke organiske P former er viktig for å få et bedre bilde av tilgjengeligheten av all tilstedeværende 
fosfor. Det arbeidet fortsetter vi videre med. Konsentrasjonen i de ulike fraksjonene var så høy 50 µg 
P/mL. 

Tabell 4.   
Oversikt over Hedley’s sekvensielle ekstraksjons metode (SE) for fosfor i jord (Hedley et al. 1982) 

Nr Fraksjon Ekstraktant pH Hva inkluderes  Hva måles 

F1 Vann  H2O 6 - 7  P i porevann og noe i utbyttbar fraksjon UP, OP 

F2 Na-Bikar-
bonat 

0,5 M Na-
HCO3 

8.5 Utbyttbar fraksjon og svakt bundet organisk og 
uorganisk fosfor 

UP, OP 

F3 Lut 0,1 M NaOH 13 Sterk bundet organisk fosfor  UP, OP 

F4 Syre 1M HCl 0  Fosfor i Al/Fe-oksyder og Ca-karbonat UP, OP 

F5 Rest HCl/HNO3 mm 0  Fosfor sterkt bundet i mineraler mm.  UP 
*)  UP – uorganisk fosfor (fosfat), OP - Organisk fosfor) 
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RESULTATER 

DIFS modellerte profiler av ortofosfat i porevann og i jord  

Konsentrasjons-profil for P i porevann og i fast fase  
5 tidspunkt: 0, 5, 11, 20 og 24 timer.  Avstand fra 0 til 5 mm (0,5 cm) fra DGT vinduet  

A,  Porevann membran M20 

 

C,  Fast fase - membran M20

 
B,  Porevann - membran M5 

 

D,  Fast fase - membran M5 

 

Figur 7. Konsentrasjonsprofiler i porevann (A, B) og i fast fase i jordpartikler (C, D) beregnet med 
DIFS-modellen i avstand 0 til 5 mm utenfor DGT vinduet (markert med blå linje), når en DGT starter å 
tømme porevannet for ortofosfat ioner for membranene M20 (2.0 mm) og M5 (0.5 mm). 

 

Konsentrasjonsprofilene i Figur 7 (A, B) illustrerer hvordan DGT’en starter å tømme porevannet 
utenfor DGT vinduet (blå linje). Inne i DGT prøvetakeren er det et tidslineært opptak, vist ved 
den lineære konsentrasjons-gradienten ned til null ved adsorbentoverflaten i DGT (til venstre for 
den blå linje i (A, B)). Konsentrasjonen faller raskt i de nærmeste 2 millimetere (0,2 cm) ut fra 
vinduet. Påvirkningen er størst for den tynneste membranen M5, da den har raskest 
opptakshastighet og dermed tømmer det nærmeste område raskest. Konsentrasjonsfallet fra 
utgangs-konsentrasjon i porevannet (0,04 µmol P/cm3) er ca 85 % (M5) og ca 50 % (M20).  

Også konsentrasjon i fast fase påvirkes opptil 2 mm fra vinduet, men i mindre grad enn i 
porevannet. Kd på 100 cm3/g ble benyttet for denne beregning, dvs det er 100 ganger så mye P i 
fast fase (4 µmol P/g) enn i porevann. Her er det et større reservoar å ta av, og dette vises som 
et mindre tydelig konsentrasjons-fall i den første millimeter utenfor vinduet. 

  

Overflate av DGT vindu 
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DIFS profiler for DGT parameterne R, M, DGT-CE, og DGT-fluks 

 

Tidsprofiler for M, DGT-CE og R, og Midlet DGT-fluks 

A , Oppfanget mengde M, µmol P/cm2 

 

C, DGT-effektiv konsentrasjon i µmol P/cm3  

 

B, Midlet DGT-fluks, µmol P/cm2 sec 

 

D, R- faktor  

 

Figur 8. Tidsprofiler fra 0 til 24 timer for parametere M, DGT-CE, R og Midlet DGT-fluks beregnet 
med DIFS-modellen for jordtype PAL22, for de tre membran tykkelser M5, M9 og M20. 

 

Oppfanget mengde (M) går ned med økende membrantykkelse, men er ikke omvendt 
proporsjonal med den. Restriksjonen i jordmediet gjør at opptaket forsinkes. Den tynneste 
membran (M5) tømmer porene på utsiden av vinduet raskest, og opptaket forsinkes da vanligvis 
mere enn for den tykkere membran (M20).  

Midlere DGT-fluks reduseres med økende membrantykkelse fra hhv 9 (M5), 6 (M9), 3∙10-7 (M20) 
µmol/cm2 sec slik man kan forvente.  

DGT-CE og R øker ved økende membrantykkelse. R gir utrykk for restriksjon mot transport og 
remobilisering fra fast fase. Porevolumet utenfor en tynn membran (M5) tømmes raskere enn 
for en tykk (M20). Tilførsel blir mere avhengig av det som finnes i porene i større avstand fra 
DGT overflaten. Transporten avhenger da av remobiliseringen fra fast fase, noe som vanligvis er 
tregere enn bare for diffusjonsprosesser i porer. Siden opptaket gjennom M20 membranen er 
tregere, vil den konsentrasjonen som oppstår i porevannet, da bli høyere. Dermed vil den 
beregnede DGT-CE bli høyere for en tykkere membran.  

Disse beregningene og visualiseringen av konsentrasjons- og tids-profiler gir en kvalitativ 
beskrivelse av hvilke av disse prosesser som har størst betydning. Ved store porevolum og store 
og raskt mobiliserbare fraksjoner i fast fase (høy Kd, lav Tc) vil R øke og CDGT og DGT-CE vil bli 
mere like.  
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Ortofosfat i målt i porevann sammenlignet med DGT måling 

 

 

Figur 9 

Porevannskonsentrasjon 
sammenlignet med DGT i 
jordprøvene PAL5 og PAL22 (tre 
membran-tykkelser (M5, M9 og 
M20) beregnet ved tre metoder: 

C(DGT) beregnes direkte fra en DGT 
eksponert i jord 

CE(DGT) baseres på C(DGT) som 
korrigeres med hjelp av R faktor 
fra DIFS-modellen  

CE (DIFS) er den som beregnes fra 
DIFS-modellen  

 

Figur 9 viser målinger av ortofosfat i porevann for de to mest studerte jordprøvene PAL5 og 
PAL22, sammenlignet med tre beregningsmetoder basert på DGT.  

Konsentrasjon i porevann målt med uavhengig metode (sentrifugering/Molybdatblått (MBM-
NS4724), ligger opptil 5 ganger høyere en det som måles/beregnes med DGT.  

Konsentrasjon beregnet direkte fra måling med DGT (CDGT= {M/t∙(D∙A/ΔG)} uten korreksjon for 
DIFS-parametere, er den laveste (blå søyler). CDGT blir for lav da porene i jordmediet ikke kan 
levere like raskt som om det var vann foran DGT vinduet (da formel ovenfor gjelder). 

DIFS-faktoren R tar hensyn til effekten av forhold som reduserer transporten fra porene til DGT 
vinduet, og korrigerer CDGT -konsentrasjon i porevannet til det den vil være uten denne 
motstand.  

Når CDGT korrigeres for R-faktor fra DIFS, blir både DIFS-modellerte (CE (DIFS) grønn) og DGT-CE (gul) 
korrigerte konsentrasjoner relativt like. Konsentrasjoner av de DGT tilgengelige fraksjonene 
ligger da mellom 10 til 30 % av porevanns konsentrasjon. Jordprøven med høyest P-AL-tall 
(PAL22), får også de høyeste DGT-CE verdier.  

DGT’en med den midlere membran tykkelse M9 (0.9 mm) gir det beste samsvaret mellom DGT-
CE beregnet fra en eksponert DGT og DIFS modellert verdi (CE(DIFS). Dimensjonen rundt 1 mm er 
den som passer best med dimensjonen for diffusjonsbasert næringsopptak i planterøtter, og 
tyder på at M9 er den membrantykkelse som er mest hensiktsmessig i fremtidig FoU. Denne 
membrantykkelsen er også den som er mest benyttet for DGT målinger i jord i internasjonal DGT 
forskning. 
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DGT-fluks av ortofosfat beregnet med forskjellige metoder 

 

 

Figur 10 

DGT-fluks-verdier i jordprøvene 
PAL5, PAL22, storfegjødsel (HG) 
og biorest (BR) for de tre DGT 
membrantykkelser (M5, M9, 
M20) beregnet ved:  

DIFS modellen 

    Midlet DGT-fluks over 24 timer 

    Instant DGT-fluks ved 24 timer  

Basert på DGT data korrigert for  

    R-faktor (F=M/(ARt) 

    Porøsitet (F=M/Aϕt)  

 

Figur 10 viser 24 timers DGT-fluksverdier to jordtyper med lavt og høyt P-AL-tall, samt en prøve 
storfegjødsel (HG) og biorest (BR). DGT-fluksen fra jordprøven med høyt P-AL-tall (PAL22), er 
betydelig høyere enn fra den med lavere P-AL-tall (PAL5). DGT-fluksen fra gjødselprøvene (HG, 
BR) er i størrelsesorden 10 ganger høyere enn for PAL22. Dette illustrerer at slik gjødsel har stort 
potensiale for å tilføre plantetilgjengelig ortofosfat til jord. Dette er som forventet, men DGT gir 
data der dette kan beregnes på en ny måte enn tidligere.  

DGT-fluksen i jordprøvene går ned med økende membrantykkelse i rekkefølgen M5> M9> M20. 
Både DIFS modelleringen og data fra DGT målingene i jord, gir den samme rekkefølge. DGT-
fluksen reduseres med en faktor på om lag to fra M5 til M20. For gjødselprøvene (HG, BR) er 
DGT-fluks bare målt med den tykkeste membran M20. For denne membran er fluksen fra HG og 
BR prøvene ca 10 ganger høyere enn i jordprøven med høy P-AL (PAL22), og ca 50 ganger høyere 
enn den med lavt P-AL-tall (PAL5). 

Det ble også gjort et forsøk på å beregne DGT-fluksen direkte fra DGT data (basert på F=M/At) 
bare med korrigering for porøsitet eller R. Beregnet DGT-fluks ligger innenfor en faktor på to til 
tre for de forskjellige beregningsmetoder. Overensstemmelsen blir bedre når DGT-fluks 
korrigeres for R-faktor som tar hensyn til flere jordparametere enn bare porøsiteten. 
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DIFS modellerte konsentrasjonsprofiler av ortofosfat i storfegjødsel 
sammenlignet med jord 

Konsentrasjonsprofil i 0 til 20 mm (2 cm) ut fra DGT vinduet (blå linje) etter 24 timer 

A  Porevann, relative enheter 

 

B  Adsorbert (fast fase), relative enheter B 

 
DIFS-modellering utført med følgende betingelser for HG og PAL22 (i parentes): Porevann Cpw: 1 (1) µmol P/cm3, Fordelingskoeffisient Kd: 1 
(100) cm3/g, Tidskonstant Tc: 10 (1000) sec, Porøsitet: 0.95 (0.5), Tortuositet: 1.1 (2.5) og Partikkelkonsentrasjon Pc: 0,1 (1.4) g/cm3. Kd på 
1 (100).  Dataene for DGT-fluks er basert på Cpw på 1.0 (0.04) µmol P/cm3 for hhv HG og PAL22. Den opprinnelige målte Cpw (0.04) ble 
benyttet for PAL22, da flukskurvene ellers ville bli nesten identiske i en slik skalert graf. 

Figur 11 

DIFS modellering er utført med skaleringsbetingelser for membrantykkelse M20 og M5 for en prøve 
med våt storfegjødsel (HG) og jordprøven PAL22 med høyt P-AL-tall.  

 

Konsentrasjonsprofilene i Figur 11 (A, B) viser klare forskjeller mellom PAL22 og HG prøven.  I 
jordprøven PAL22 påvirker DGT’en bare de nærmeste ca 2 mm i porevannet og i fast fase. I HG 
prøven påvirker DGT’en et mye større område på mellom 10 og 20 mm både i porevannet og i 
fast fase. Dette skyldes stort porevolum og lav tortuositet i HG prøven. Arealet tilgjengelig for 
diffusjon er ca 50% for PAL22 mot ca 95% for HG prøven, samtidig er porene ca 2.5 lengre i PAL22 
enn for HG (tortuositet på 2.5 mot 1.1). Det nærmeste området utenfor DGT vinduet tømmes 
raskt i HG prøven, da store og rette porer tillater rask diffusjonstransport. Konsentrasjonsfallet fra 
utgangskonsentrasjon i porevannet (1 µmol P/cm3) til overflaten på DGT vinduet er 70-90 % for 
HG prøven mot 40 til 60 % for PAL22-prøven (figur 11 A).  

For PAL22 med Kd på 100 cm3/g, er det 100 ganger så mye P i fast fase som i porevannet. PAL22 
har et større reservoar å ta av, og dette vises som et lavt konsentrasjons-fall i den første 
millimeter utenfor vinduet for fast fase. For HG prøven med Kd på 1, er det like mye P i porevann 
som i fast fase. Nå porevannet tømmes er det da lite reservoar å ta av, og konsentrasjon i fast 
fase reduseres da i nesten samme takt som i porevannet (Figur 11 B).  

De DIFS beregnede R-faktorene (ikke vist i Figur 11) lå mellom 0.5 og 0.1. På grunn av det store 
porevolumet for HG prøven, skulle man forvente en høy R faktor. Dette synes ikke å være tilfelle, 
trolig fordi det er så lite raskt mobiliserbart ortofosfat i fast fase i HG prøven. DGT-fluks verdiene 
for HG prøven (basert Cpw på 1 µmol P/cm3) lå fra 5 10-4 til 10-5µmol P/(cm2 sec), noe som er ca 10 
ganger høyere enn fra data vist i Figur 10 (Cpw var her 0.1 µmol P/cm3, dvs 10 ganger lavere). For 
flytende gjødsel er en porevannskonsentrasjon på ca 1 µmol P/cm3 (ca 30 µg P/cm3) ikke 
urealistisk. Fluksene kan da bli i størrelsesorden 100 ganger høyere enn fra en jordtype med høyt 
P-AL-tall slik som PAL22.  
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DISKUSJON 

DGT – forsøksbetingelser, egenskaper og parametere 

DGT forsøkene med eksponering av DGT i vannmettet jord var vellykkede. Presisjon fra paralleller var 
akseptable, men det er rom for forbedringer spesielt mht målinger i prøver med lave P-AL-tall. 
Forbehandling av jordprøver (sikting, homogenisering, tørking, stabiliseringstid av jord etter fukting 
og før eksponering) er viktige områder som må evalueres for å oppnå standardiserte testbetingelser. 

DGT med forskjellige membrantykkelser ga nyttige erfaringer for måling av en rekke DGT relevante 
parametere. I vann er opptakshastigheten omvendt proporsjonal med membrantykkelse. De tre 
membraner M20, M9 og M5 skulle da ha opptakshastigheter i forholdstall på ca 4:2:1. I jord endres 
opptakshastigheter ikke ihht slike enkle forholdstall. Resultater her viste endringer med forholdstall 
mellom 2 og 1. Målingene viste at økende DGT membrantykkelse reduserte fluks (opptakshastighet) i 
rekkefølge M5>M9>M20. For DGT-CE er det motsatt, her øker både CDGT og DGT-CE med økende 
membrantykkelse (M20>M9>M5). DIFS modellen bekreftet også disse rekkefølgene. Effekten av 
membrantykkelse har vært lite studert tidligere for ortofosfat i jord. I jord og husdyrgjødsel med mye 
løst ortofosfat, vil studier av DGT membrantykkelse bidra til bedre forståelse av DGT’ens 
arbeidsområde for hvilke konsentrasjoner og eksponeringstider som er mulige uten overbelastning 
av adsorbent. Eksponering på 24 timer viste at adsorpsjonskapasitet var på grensen til overskridelse 
for husdyrgjødsel, mens den var akseptabel for jord med høyt P-AL-tall. Internasjonalt er M9 
membranen mest benyttet, noe som passer godt med dimensjonene for diffusjonsprosesser rundt 
planterøtter med et praktisk arbeidsområde på 1 – 2 mm ut fra rotoverflate. Hvilke 
membrantykkelser som er mest hensiktsmessig til forskjellige formål trenger imidlertid mer FoU. 

DIFS-modellen 

DIFS (DGT Induced Fluxes in Sediments and Soils) beregner hvordan viktige jordegenskaper som 
porevolum og form (porøsitet, tortuositet), kapasitet (fordelingskoeffisient, partikkelkonsentrasjon), 
reaksjonshastigheter (sorpsjon, frigjøring) påvirker opptaksprosesser for en DGT eksponert for jord. 
DIFS gir grunnlag for å beregne DGT-CE, DGT-fluksparameterne, samt konsentrasjons-profiler i 
porevann og fast fase i de nærmeste millimetere utenfor DGT-vinduet (der de aktive 
opptaksprosesser foregår). DIFS data gir muligheter for å visualisere tids- og -konsentrasjonsprofiler 
for DGT parameterne, og gir mulighet til å identifisere og forstå hvordan nøkkelparametere for jord-
egenskaper påvirker beregnede output parametere (Tabell 2). Modellen simulerer parametere basert 
på porevanns-konsentrasjon, og gode data for denne parameter er viktig. Figur 7 til 11 viser hvordan 
DIFS modellen er benyttet i dette arbeidet for å visualisere prosesser. 

En nyttig egenskap til DIFS-modellen, er at den kan kjøres bare med skaleringsverdier (på 1, 10, 100 
etc) for inngangsparameterne. Flere utgangsparametere kan da sammenlignes basert på relative 
verdier, og gir mulighet til å få innblikk i sensitiviteten for viktige parametere. Man kan da få 
informasjon om hvilke forhold som påvirker disse sterkest.  DIFS-modellen gir da innsikt i det 
«geokjemiske landskapet» i jordprøver uten at dette krever nøyaktige målinger av hver parameter. 
Man kan også simulere DGT opptak over lengre tid enn 24 timer. Når reservoaret av de mest 
lettløselige næringsstoff kan begynne å tømmes, vil opptakskurver begynne å flate ut. Dette gir 
bedre forståelse av DGT prosessene, men kan også gi informasjon om risiko for næringsmangel ved 
aktivt opptak, samt hvor lenge lettløselige reservoar kan vare.  

R-faktoren uttrykker hvor raskt ortofosfat-ionene kan bevege seg gjennom porene, samt hvor raskt 
tilgjengelig fosfat-ionene er i jordmediet. Generelt betyr lav R, lite porevolum (tregdiffusjon i trange 
og krokete porer (høy tortuositet), og lite geokjemisk aktiv fast fase (lav Kd) med lav 
frigjøringshastighet. Mao selv om porene tømmes for ortofosfat, går det sakte å frigjøre nye ioner, 
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samt transportere de til DGT’en. I dette arbeidet fant vi R faktorer som varierte over et stort spenn 
fra under 0.1 til 0.5 for de studerte jordprøver, noe som da illustrerer betydningen av slike modeller 
for å korrigere det som blir fanget opp i en DGT.  

Modelleringen for jordprøvene viste at ortofosfat konsentrasjonen i porevannet bare ble påvirket de 
nærmeste 1 til 2 mm fra DGT overflaten (Figur 7, og 11). For våt storfegjødsel med stor andel fritt 
ortofosfat og høy porøsitet (>0.9) skulle man forvente at R nærmet seg 1. DIFS-modellering ga R 
verdier på ca. 0.5. Dette skyldes lite reservoar for frigjøring fra fast fase. DIFS-modellering viste at 
porene ble påvirket opptil 10 -20 mm, mao betydelig lengre enn for vanlig jord. Transporten gjennom 
porene ble da bare «matet» av diffusjonsprosesser, men disse var ikke tilstrekkelige for å oppnå R 
faktorer over 0.5.  

Frigjøringshastigheter (DGT-fluks) 

DGT-fluksene beregnet med de forskjellige metoder lå innenfor samme størrelsesområde mellom 
∙10-6-10-8 µmol /(cm2 sec) for jord, mens de lå 10-100 ganger høyere (10-5 - 10-6) for våt storfegjødsel 
og biorest. Dette er ikke overaskende, da husdyrgjødsel skal inneholde mye lett tilgjengelig og raskt 
mobiliserbart ortofosfat. Dette gir mulighet å evaluere hvordan tilførsel av gjødsel til jord påvirker 
lageret av lett tilgjengelig ortofosfat i jord. Basert på de opprinnelige egenskaper til jordprøven, kan 
slike endringer beregnes ved tilførsel av gjødsel. 

DGT-effektiv konsentrasjon (DGT-CE ) 

DGT-CE parameteren beregnes basert på en måling med en DGT eksponert i jord (CDGT). DGT-CE er 
lavere en det man måler i porevann, men høyere en det som kan beregnes direkte fra en DGT 
eksponert i jord (CDGT). Hvor mye høyere DGT-CE er enn CDGT, kan estimeres ved hjelp av R faktoren. 
DIFS beregningene utført på de studerte jordprøvene i dette arbeidet, ga verdier for R i området fra 
0.5 ned til under 0.1. Når CDGT da ble korrigert for R, lå DGT-CE på 10-50 % av konsentrasjon i 
porevann (se Figur 7 og 8).  

Hva kan flukser og DGT-effektiv konsentrasjon benyttes til? 

DGT-fluks. Kan DGT-flukser i området 10-6 til 10-8 µmol P/cm2 sec, uttrykkes i en mer forståelig 
skala? Et enkelt regnestykke illustrerer dette. Sand henholdsvis siltjord har spesifikk 
partikkeloverflate på 103 henholdsvis 105 cm2/g. Hvis dette regnes om fra overflateareal for partikler, 
til frigjøring av fosfor fra volumet av jord i plogsonen (ca 200 m3 jord per dekar (daa)), gir dette 
verdier i området 0,01 til 5 kg P per daa og år. Normale gjødslingsråd for P i jord ligger mellom 1 til 5 
kg P/(daa år) avhengig jordas P-status og avlingstype (www.bioforsk.no/gjodslingshandbok). Dette 
grove overslaget viser at DGT-fluks verdiene ligger innenfor området for gjødsling og planteernæring.  

DGT-effektiv konsentrasjon: DGT-CE er enklere å forstå nytten av. DGT-CE parameteren 
inneholder informasjon om balanse mellom to viktige prosesser i jord: opptak via planterøtter og 
jordas frigjøringsevne av næringsstoff. DGT måler parametere for prosesser i jord som ligner på de 
som oppstår rundt planterøtter ved aktivt næringsopptak. Mange spår at DGT kan gi grunnlag for 
utvikling av nye gjødslingsrådsparametere (se nedenfor).   

Modellering av prosesser: DGT prøvetakeren beskriver parametere for frigjøring, adsorpsjon og 
transport-prosesser mellom fast fase og porevann i jord. Planterøttenes diffusjonsbaserte opptak 
avhenger av overflatearealet til røttene. Opptaks-modeller for næringsstoff i rotsone/planterøtter, 
krever bl.a. arealbaserte DGT-flukser, både for frigjøring fra jordpartikkel-overflater, og samt opptak 
over planterøttenes overflateareal. Slike parametere inngår i moderne datamodeller for 
presisjonslandbruk, der gjødslingsråd, planteopptak, jord og rotsoneprosesser trenger bedre 
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parametere for å kunne forutsi hva som skjer i jorda samt forutsi avlingsrespons. DGT teknikken 
tilbyr parametere som kan bidra til videreutvikling av slike modeller. 

Bedre miljø? DGT parametere kan benyttes innen miljøforskning for å evaluere potensialet for 
avrenning og tap av ortofosfat eller andre næringsstoff fra landbruksjord.  

Bedre Gjødslingsråd? Forskning i Australia og Danmark (Se kapittelet «Bruk av DGT i jord» i 
dette faktabladet), viser at de nye DGT parameterne gir bedre prediksjon av avlingsrespons enn de 
klassiske jordanalysemetoder for gjødslingsråd. I en nylig webpresentasjon har Mason et al. (2014) 
begynt å utvikle klassifikasjons-systemer for DGT-CE vs P-status og avlingsrespons, som for de 
klassiske jordanalysemetoder ( P-AL, Olsen, Colwell mm).  

Ny Multianalyseteknikk innen planteernæring? Figur 1 viser at DGT-prøvetakeren kan 
fange opp de fleste plantenæringsstoff. Både Mundus og Mason påpeker dette potensialet i sine 
siste oppsummeringer i 2014. Kan DGT inkludere de fleste viktige plantenæringsstoff? 

Ung teknikk, mye upløyd mark innen landbruksforskning? DGT teknologien har vært 
benyttet i 5-10 år innen landbruksforskning, og gir nye muligheter for FoU og kunnskapsutvikling for 
forhold mellom jordegenskaper, jordprosesser, avlingsrespons, gjødslingsråd mm. 

KONKLUSJON  
I dette forprosjekt ble DGT-teknologien uttestet for ortofosfat-fosfor i jord med forskjellig P-AL-status 
samt husdyrgjødselprodukt. Studien ble utført med den DGT typen som er mest vanlig for oppfanging 
av ortofosfat (jernhydroksid/oksid-adsorbent)  

DGT måler de nye parametere DGT-fluks og DGT-effektiv konsentrasjon (DGT-CE). I forsøkene ble det 
registrert klare forskjeller i disse parameterne for ortofosfat i forskjellige jordtyper.  

DGT-fluks i porevann i jord lå i området 10-6 til 10-8 µmol P/(cm2 sec), mens den for våt 
husdyrgjødsel/biorest lå 10 til 100 ganger høyere.  

DGT-CE i jord lå mellom 10 og 50 % av porevanns-konsentrasjon i jord med lavt og høyt P-AL-tall. 
DGT-CE økte med P-AL-tallet, men det var for få prøver til å undersøke hvilken korrelasjon det var 
mellom P-AL-metode og DGT-CE -parameteren. 

Modellen DIFS (DGT Induced Fluxes in Sediments and Soils) simulerer og visualiserer diffusjons- og 
transport-prosessene i porevann og jord rundt en DGT under aktivt opptak, samt beregner R-faktor 
som benyttes for å omregne DGT målt verdi til parameteren DGT-CE. Ved hjelp av DIFS kunne det 
vises at i jordprøver med porøsitet på rundt 50 % (relativt representativt for jord), ble 
konsentrasjonen av ortofosfat i porevannet bare påvirket de nærmeste 1 til 2 mm ut fra DGT 
overflate. I husdyrgjødsel med høyt porevolum (90 -95 %) ble et mye større område fra 10 til 20 mm 
påvirket. 

Studien med DGT-membrantykkelse på 0.5, 0.9 og 2.0 mm, viste at DGT-fluks gikk ned, mens DGT-CE 
gikk opp med økende membrantykkelse. Denne rekkefølgen ble også bekreftet ved hjelp av DIFS 
modellen. Optimal tykkelse på diffusjonsmembran til forskjellige formål, er et tema for videre FoU. 

Erfaringene fra dette forprosjektet kan benyttes i videre studier av plantetilgjengelighet og har gitt 
grunnlag for avklaringer med hensyn til fremtidig prosjektutvikling og videre FoU for bruk av DGT 
teknikken.  
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